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Politika
Zásady levice v národní demokracii.
Levice národne-demokratická
vycház'ela ideove prísne z prog-ramu strany. Bylo I'již receno, za jakých okolností byl prog-ram vytvoren. Levice predstavovala ve
strane element, který setrvával dttsledne na techto zásadách a kter}T v nich videl základní politické principy,
v' jejichž duchu mela jíti praktická denní politická cinnost. Roztržka ve strane vyverala práve z rltzného
nazírání na prog-ram, ponevadž pravé krídlo nedtilo
. se jím vt'tbec vázáno. Presne vzato, jedna·lo se zde
predevším
o hospodársko-sociální
prog-ram, který
ostatne byl nejaktuálnejší. T-ehovt'tdcím principem bylo
heslo hospodárské demokracie - úsilí o vyrovnanou
stredni c'estu mezi liberalismem a socialismem.
»Smysl demokracie dneška,« praví se v nem, »není jen
uznáni formální rovnosti lidí pred zákonem, nýbrž uznání
práva každého cloveka na život a kulturní i hmotný rozvoj.
Úcelem spolecnosti je práv'eJ toto pojistiti a uskutccnení jeho
usnadniti.«
»Osnova organisace výroby se nedá odlouciti od osnovy
organisace
rozdelování
b,remene a plodu práce, jest spolecnou a musí proto uskutecnovati
práve tak princip produktivity jako princip sociální.«
»Liberalismus

jest systém

demokracie

formální.«

»Svoboda smlu'vní
(v liberalismu)
stává se principem
mocných, ponevadž o výsledku rozhoduje moc. Clovek se
stává nástrojem cloveka. Za techto pomeru stává se mravní
princip zodpovednosti pohodlným heslem k ohlušení svedomí mocných, ale nedostatecným
podkladem sociální organisace.«

Program vytýká, v dalším nedostatky socialismu a
uvádí posléze konkrétní prostredky, jež mají sloužiti
k realisování základního hesla - hospodárské ,demokracie. Je to sespolecenštení velkých podnikt't, vyvlastnení velkostatkt't a reforma danová,
»která by odcinila nesrovnalosti
a posuny majetkové,
zejména nastalé za války, a neustále by pusobila k spravedlivému rozdelování majetku. Tím by byl postižen také pencžní
vclkokapitá1. Ústavy spravující penežní kapitál budtež orgallisátory pencžního hospodárství, ale nikoliv vyssavaci hospodárské práce.«

Tyto zásady nemohly prirozene vyhovovati pravému
krídlu strany, které nemelo zájmu na tom, Postihovati
penežní ve1kokapitál, aspOll pokud nebyl konkurencní.
Konservativci videli ve strane nikoliv element pokroku,
al'e hráz proti soucasné socialistické vlne. Národní, demokracie pres SVttj pokrokový program soustrecTovala
stále vetší pocet lidí vysfovene konservativních. Byl to
zjev _prirozený - byla jedinou buržoasní stranou. Její
praktická politika vnukala pak konservativdtm
stále
vetší dttv,eru. Naproti tomu levé krídlo melo sibuaci
stále více stíženou. ihda lidí odešla do stran socialistických a ag-itacní schopnost !evi'ce byla prirozene po-
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litikou strany ztežována. Ve strane vytvorila se dvojí
politická koncepce. Levice chtela býti stranou stredu.
Chtela, aby strana v duchu svého programu byla krystalilisacním jádrem demokratického sourucenství pokrokové buržoasie a konstruktivního socialismu. Konservativci videli pak poslání strany v odporu proti
sociálním reformám, proti socialismu vttbec.
Napetí ve strane neobycejne vzrostlo po volbách do
Národního shromáždení. Na z·ernském sjezdu v Praze
vystoupila levice s projevem podepsaným funkcionári
Mladé g- nerace, ve kterém zaujímá stanovisko ke
kampani, kterou strana vedla, a k její politice vttbec.
Vyt}Tká, že veliká cást vudcích cÍnitel'tl strany vedla
volební cinnost jinak, než toho žádal prog-ram i politický zájem.
I

»Domáhali jsme se vcas toho,« praví se v provolání, »aby
prední volební zásadou strany bylo príští soustredení politických sil ceskoslovenských
a to predevším pokrokových.
které predstavují
vetšinu národa. Oel pocátku jsme se snažili objasnit, že tyto skupiny se mohou sejíti na spolecném
. konkrétním programn pracovním a pomoci tím konsolidaci
republiky. Toto soustredení by vedlo k logictejšímu a organickému presku.pení stran, k prekonání jejich predválecných
základll. Lec slibnejšími hesly do voleb se zdály nacionalism
a slovanstVí, ackoli v techto bodech naprostá vetšina národa
je zajedno. Varovali jsme pred tím, že jednostranné vyzdvižení techto dvou myšlenek vzbudí - nehlede k prirozenému reflexu na stranc nemecké - dojem, že jimi má být
prehlušena myšlenka sociální a tím vystupnuje radikalismus
levých socialistu
a nutí k stejnému
stupnování socialisty
všechny. Varovali jsme, že se myšlenka národní a sociální,
jež se nerozlu~itelne
eloplií.ují, dostanou tím do falešného
protikladu,
jenž se prenese na jejich exponenty, prohloubí
rozpory mezi stranami a tím zároven prispcje k umelému
udržováni dosavadních
formací.«

Projev vytýká dále, že poslanci strany v Národním
shromáždení nesnažili se celit radikálním
sa.ialistickým heslttm konkrétním prog-ramem sociálne-reformním, ale stejne všeobecnými hesl'y nacionálními. Stejne
ie vada, že ve volbách cinit,elé strany casto se dali zatlaciti do posice strany stavovské, nebot všenárodní
strana musí spojovati spolecnost 'co možná ze všech
stavt't a tríd.
»Stranictví
i strany jsou 'v prerodu, každá musí zacíti
u sebe a nezakrývat si problém všem spolecný. Také naše
strana je na rozcestí: bud bude v duchu svého programu
pokroková anebo konservativní.
Zdravé uclenení politického
života nutne vyžaduje mužné a poctivé strany, otevrene
konservativní.
Ale 'v prvé rade je potrebí pevné a iniciativní
strany dusledne pokrokové, jejíž smer je v podstate vytýcen
programem
národní demokracie
a jejíž praxe musí mu'
býti vcrna. Obou úloh nemuže spojit žádná strana.«
T e zrejmo,
že v celém sporu šlo o otázky zásadní.
Byly zde i jiné sporné body: pomer strany k oficielní
zahranicní politice, pomer k presidentovi a celá rada
otázek taktick}'ch. Podstata vnitrního sporu v národní
demokradi,
na niž bylo poukázáno, zustává i, nyní
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Nebylo by, tuším, presným vystižením
situace, vysvet10va
prekvapení a zaraženost
ceského politického sveta jedine je
odvrácením od otázek širšiho dosahu k úzkému obzoru do
cích šarvátek a trenic. Prícina byla hlubší. Lze ríci,. že se
objevila ve zvlášte ostrém svetle
tragická nesrovnalost Cec
s Rakouskem.
"Pokud
jde o hlavní smernice hospodárství
a sociální
Je prí rozeno, že prvé projevy ceského tisku byly prede\'šÍlIl
politiky, zj ištujeme predevším,
že program
strany ukázal
upt'imnou claní citum úcastné soustrasti. Osud Františka F~rdi.
se dobrým vodítkem a trváme proto pevne na veci i do
nanda a jeho manželky vzbuzoval lidský soucit, který tlumil ne·
budoucna.«
zadržitelne se deroucí myšlenky
o jeho politických snaháó
Kdyby vídenský tisk nebyl hned k prvým zprávám pripojil neMoravská levice akcenhl je zde znovu program forná\'istné útoky proti Srbum a Slovanum, byli by v Cechách,
:nou zcela závaznou. V resoluci o zahranicní politice
naladených
vždy ponekud -sentimentálne,
vydrl.eli déle mll1\·in
vyslovuje se dLl\rera jejímu vedení a žádá se, aby strao mrtvých jen dóbré místo pravdivého. Pres to však v ceském
na je porl'porov,ala. V r,esoluci o vnitrnÍ< politice projetisku jc velmÍ mno~lo hl'uboké a nekde i vrelé osobní úca ti"
yuje se politování nad tím, ž,e strana není zastoupena
s tragickou smrtí manželu, známých srdecnými vztahy rodinný.
ye vhí.de SV)''ffi politiek)'m vedením. Te známo, jaké stami; ptlsobila také vzpomínka na kvetnové návštevy ceského lidu
novisko zaujal k brnenskému sjezdu ústrední výkonný
na Konopištc, jellOž zahrady tehdy - po Vilémove návšthe v)'bor strany. Byla to vcc ceJIkem rídká v našich polinásledník otevrel na nekolik dní širší verejnosti. Dnes zpusob,
tiel ;"ch pomerech.
ahy v)'konný v)rbor podobn)rm
jakým se soustrast vyslovovala, zní ponekud cÍzorodým tónem.
zptlsobem projednával sjezdová usnesení. Levice náNení však ~rícj1Jy pochybovati,
že tehdy byl mínen uprínm\
rodne demokratická dostává se tím do obtížného poostatek v celku nezašlo se do servilnosti. Je zaj Ímavo nasloustavení. Te pravdepodobné.
že hudoucí ríšský sjezd
chati, jaký tón jednotlivé listy nasadily. Od hyperbolického \'ý.
strany bude poveren revisí programu a pravdepodobné
lev u úredních Pro. ž s k ý c h N a v n jeví se nám asi takto
též likvidací 'Celého oj)osicního hnutí. Levi,ce, která je
sestupná skála: Ven k o V. N á rod 111
í P o I i t i k a, N á rod n í
clnes ve strane minoritou. bude pak postavena ·do si- L i sty, Ces k é S lov o, C a s; v P r á v u L i ci u a v S a m o..
tuace, z níž hude sotva jiného východiska, než ríci rozs t a t n o s t i osobních projev-tI soustrasti nectemc. (O klerikál.
hodné ano nebo ne.
E.
ním tisku zmíníme se souvÍsle až na konci.)
V témže asi poradí chladnOll sympatie listtl, pokud ,e vyslovují o politických názorech a sklonech zavraždcného následníka
trunu. N á rod n í L i sty net:lj í se skepsí v nadejo. kladené
namnoze se slova.nské strany ve FrantÍška
Ferdinanda;
zduraziíuj í, »jak zesnulý arciknÍže toužil po rozšírení platnosti neJI. Ripka:
meckého jazyka v celé monarchii', jak neduvcrÍve pohlížel na
. \'Ýchodní slovanskou velmoc«. (»Pohrbené nadeje«, 8. VII.) Nejpriléha"'cjšÍ charakteristiku
arcivévodo'vy pol itické osobnosti naC a s 30. cervna; vyl'ícil ho jako konvervativce
nejprísnejší
kreslÍI
Ctcme-li dncs po dcscti letech, co sc u nás psalo r. 1914
observance, opÍrajíee se o církev, armádu a šlechtu, jenž sní
o sarajcvském atentátu, mtlžeme býti uspokojeni; ccský tisk zao jednotném velmocenském
Grossoesterreich
metternichovského
choval se - s výjÍmkou žurnalistiky
klcnkální - mužne a duducha. Naproti tomu slovenský tisk. tak zvl. HoclžtlV S lov.
stojne. Tento soud v celku obstojí pred klidným zkoumáním
Týž den n Í k, nesl arci'vévodovu ztrátu težce, protože doufal. že
historickým, vysvetlujícím
dobu z doby, události a zjevy a souse od Frant. Ferdinanda,
neprej ícího Madarum/docká
zlepšení
Ale dokonce
vÍslostÍ s prostredím
a cascm, 'v nemž vznikly..
postaven í Slováku.
i s hlediska dnešního zhruba mužcmc ríci', žc vetšina ceského
V stupnici listu svrchu uvedmé oslabuj í se dále slova odsoutÍsku posuzovala otrásající událost tak, jak se na Cechy slušelo.
zení zbloudilých mladíku, kterí spáchali atentát. Ven k o v 29.
Atentát ohromil - a uvedl ceskou politiku do rozpaku (i tu
cervna mluví o ohavném cínu, ncjniccm11ejšÍm skutku bídného
vyjímáme krídlo klerikální). Tak asi bylo by možno v zkratce
vraha, P r á voL
i d u 30. cervna. o ztrcštených
neštastnících,
postihnouti všcobecný dojem, jaký sarajevské vÝstrely vyvolaly
C a s 8. cervence
o jednotlivých
fanaticích
hazardujících se
v Cechách.
životem za nej istý a nerozvážný
cíl. Jen S a m o s ta t n o st
Politický
zaJem tehdejších
mesícll vycerpával
se SVillOVOU mlcyla; lrekl:l tím mhoho.
aférou a jejími dozvuky.
Práve v prvých dnech po atentátu
Po techto stránkách
listy se dosti znacne mezi sebou lišily.
došlo k procesu nár'. socialisty Šimka proti Serváci Hellerovi.
Ale tato polyfonie, nekdy ponekud disharmonuj ícÍ. rozplÝ'vab
Ceské ovzduší bylo otráveno. Žilo se v malicherném
škorpení,
se cím dále tím více v monotoHiÍ stálc se stupnující, s níž ceský
v dráždivé popudlivofti, v hluboké 'vzájemné nedtlvcre. Otázky
tisk protestoval proti dusledktnll, vyvozovaným
Vidní a Pei.tÍ
mezinárodne politické nebudily interesu. Cestc následníka trunu
z atentátu. S priostruj ící se rozhorlcností
obraccl se proti pauna bosenské manévry nevenovala se pozornost.
Je príznacno,
šálnímu obvíllováni
srbského národa z prímé nebo neprímé
že ve d1llech 24· až 28. cervna 1914, kdy arci'vévo-da meškal
spoluviny na sarajevské
tragedii a rozhorcenc odmítal válecné
v Bosne, nedocítáme se v našem tisku ani jediné úvahy, která
štVaní, které by mohlo národy privésti do katastrofy.
S oteby se obírala politickým významem následníkova
zájezdu. V
vreností
stále bezohledncjší
pranýroval
protisrbskou
p\')litikn
této nevšímavosti
k složitcjším otázkám mezinárodního
dosahu,
H.akousko-Uherska,
a v nezdravém, násilném rcžimu jeho spav této nepozornosti, z níž jsme se ostatne dosud úplne: nevybavili,
troval hlavní prícinu trvalé nespokojenosti
na jihu, z níž se
zpráva o zavraždení I~ásledníka trunu a jeho choti prekvapila,
zrodila myšlenka atentátu.
"Dnes líce11é obavy', zítra výsmech,
zarazila, ohromila.
Dobre je to patrno ze zvláštních vydání
dnes pomluvy, zítra opovržení,
dnes l~redstÍraná bázel1, zítra
listu vyšlých 28. a 29· cervna. Jediný C a s pokusil se již 29.
hrozby, jak to každý rakouský Slovan dobore zná.« V tomto
cervna o hlubší zkoumání prícin a motivu atentátu. Je velmí
sugestivním
patosu N á rod 11Í L i sty
(z 1. cervence) výcharakteristické,
že byl na 9 místech zabaven.
stižnc shrnovaly mínení vetšiny národa. S nejpodrobnejší
zna-

v jádre nezmenena, trebaže ZPLlsob oposiee se zmenil
a trebaže nekterí její repr'esentanti byli vystrídáni jin)'mi. Resoluce brnenského sjezdu podávají VI základnich rysech tytéž námety, jimiž operovalo kdysi pražské oposicní krídlo. Praví se v nich v)rslovne:

i
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Jak se u nás psalo pred deseti léty
o sarajevském atentátu.
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lestí vecí psal C a s v radc ú\'ah o násilném a lživém panství
monarchie v jižních zemích. Velikou pozornost
ceského tisku
zaujala n;lpadná nedbalost
a povrchnost
bosenskÝch bezpecnostních orgánu. Ven k o'v 9. cervence napsal: »Kdyby býval'
zemrel)' následník dn 28. cervna byl v Belehrade, býval by
Cabrinovié (jeden z útocníku) toho dne na ulici nevyšel. O to
by se postarala tamní policie.«
Se zdllraznenou rozhodností protestovalo
se proti výpadum na
Srbsko, neoprenÝm o nijaké prukazné doklady srbské viny na
atentátu. P r á \' o L i ci u 30. cervna volalo: »Nehromadte
štvanicemi na zlocin jeden, treba sebe hrltznejši,
zlocinY' I vé.«
Listy varovaly pred »nebezpecným zahrávánim
s ohnem«; bourily se proti vídenské a pešfské snaze, vyprovokovati
Srbsko
bouremi a napadúním k nerozvážnosti;
ale doufaly, že Srbové
nepujdou štvár~um na lep, a že i na ll\'Qrním hrade nebude již
míti tato strana mo(:ných prí ml m'cích (S a m o s t a t n o st 4.
cervence).
S bolesti a rozhorcením
ceské noviny zpra\'O\'aly o násil1I0steeh, kterých se po atentátu dopoušteli na Srbech besenští
mohamedálti a Chorvaté v Sarajevu, Zát,;rebé a v jiných mcI a s u N á r o' d a
stech. Je zajímavo,
že se v Baštýrove
7· cervence postavil na obranu kulturních Chol'vatll proti mravnc
ménecenným
Srbll1n Štepán Radié; vudcím ceským politikum
vytýkal, že zaujali PC{ atentátu k Chorvatum stanovisko tak príkre odmítavé, že jisté ceské listy píší o Chorvatech
v Bosne
pod uvozovkJ.mi, ac katolictí a mohamedánští
Chorvaté tvorí
tam vctšinu.
Radié
chtcl Cechy lép-c informovati.
Zustane
lceskou pýchou, že setrvali cestnc ve své »neinformované«
zaujatosti pro nespravedlivc
napadené' Srby. Ceský tisk ostatne
i tu zjišioval spoluvinu vládních orgánlt, kterým vytýkal, že
úmyslnc
nebránily
pogromllm,
zostuzujícíl11
jméno
státu
v cizine.

II

Ceské sympatie byly zrejme na strane Srbll. Zaj ímavý doklad
podává o tom také prudká polemika s jistou dávkou osobní
príchuti, která se rozvírila kolem jednoho neštastného
výroku
dra Kramáre v reci, kterou proslovil 4. cervencc o následcích
sarajevského
atentátu. Kramár byl jediný z vynikajících ceských
politiktl, kterí v krisi promluvili;
ostatní patrnc pokládali za
moudrejší mlceti. V dlouhé reci, která neskrývala 'osobní úcasti
Kramárovy
pro neštastného arciknížete a jeho chof, ale zároven
vyjadrovala
radu výhrad a pochyb o následnikových
úmyslech
politických, recník promluvil ukvapená slova na adresu Srbll:
»A proto (z duvodu mravní prestiže mezi Jihoslovany)
musí býti príkazem povinnosti srbského národa k sobe samému a k vlastni své budoucnosti, aby naucil svou mládež
jinak slOužiti svému národu
než bombami
a re"olvery
v atentátech ... Ponekud ménc fanatismu a nicím nekrocené
vášne, více snúšenHvosti také na jilm nového
nevadž všecky tyto zjevy vyvcrají
z jednoho
srbská vec tím jenom získá.«

Srbska, popramene, a

Proti Kramárovu
výroku se ozvaly ostré protesty. C a s 8.
cervence soudil, že tak nesmí mluviti ceský politik, že nestacilo,
jestliže se Kramár ohradil také proti vídeiískému štvaní; »domníval se, že tvori nové slovanství, zatím však jl:n diskreditoval
ceskou SOUdl10st a politickou svéráznost
pred ostatními
Slovany.« Mnohem prudceji vypadla S a m o s t a t n o s t V clánku
»Politika sezení na dvou židlích« 9. !cervence; je to prý nevkus,
nevychovanost
napomínati
národ, který má za sebou »jakousi
zkoušku zralosti«, již se nedostává nám; ostatek prý »chápe-li
se slova dr. Kramár, má ceská verejnost právo býti nervosní.«
V tom všem, co jsme uvedli, ukázala se zretelne nesmíritelI~OSt stanoviska ceského s rakouským,
zastupovanÝm Vídní a
Peští. Ani událost tak tragická nebyla s to, aby spojila vecné
politické odpurce;
ba naopak, rozevrela
mezi nimi propasti
ješte hlubší.

nos t
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Nejer, s této historické
perspektivy,
nýbrž i se stanoviska
cervencových dnll r. 1914 ve svetle velmi nepríznivém
jeví se
psaní tisku klerikálního.
Bylo by nespravedlivo,
vytýkati mn
póchopitelný žal, který pocítil nad ztrátou vynikajícího
podporovatele katolictví a pol itických pretensí církve. C ech mel se
svého stanoviska dobré právo, když 29. cervna psal:
»\Tideli jsme v nem (následníkovi)
svého, který láskou Inul k národu
naší. Chot jeho, spanilý kvítek
slibo\-ala pám casy Premysloycu
niká srdce naše.«

ne pána, nýbrž prítele
a vrelou úctou k víre

st~robylého rodu cesk~ho,
... Bezmerná bolest pro-

Nelze niceho namítati proti jeho Ikavé výzvc: »Placte, katolíci« (2. cen'ence). Ale sotv'a je odpustitelno, že se v protisrbském taž.ení postavil po bok vídenským ŠtVáClllTI. J eštc J.
cervence C ech
prohlašoval:
»ani my se neztotožnujeme
se
zásadou, ciniti všechny Srby odpovednÝmi za cin tak hrozný.«
Ale v následujících
dnech ztotožnuje
se s touto nícemnou
zásadou stále více. 8. cervence píše:
»Nelze zapírati: velkosrbská agitace - a( s vedomím ci
nevedomím srbské vlády a vojenských kruhu - z Belehradu
ší:rila se po jižních rakouských
zemích a strhla ... mnohé,
predevším
inteligenci.
Sarajevský
zlocin byl pecli'vc pripraven, v BclehracLe promyšlen a v Sarajeve vykonún to jest faktllm.«
Skutecností dej innoll jest, že to byla podlá smyšlenka,
mela posloužiti za záminku k rozpoutání války.

která

Zvlášte smutný Goklad. jak klerikálové ve své fanatické zaujatosti
prisluhoval;
neprátelum
nároGa, prinesl
olomoucký
Na š in e c. Uverejnil S. cervence na prvé strane dopis ze Saraje-va, v nemž se pravilo:
»Od prvního poznání se se Srhy mcl jsem tyto - bezvýhradne všechny _ za vyvrhely spolecnosti a nyní se to tak
strašnc dokázalo. Nebot nebuue nikoho, kdo by veril, že
to cin jednotlivci't ... Celá národnost srbská i za hranicemi
nese zodpovednost za vcerejší událost ... A hanba nám, že
máme takdvé Slovany-hratry,
trikrát hanba tem z Cechu,
kterí se jich ujímají.«
Vhodne tento úžasný nájezd komentoval
v uhersko-hradištských Z á j In ech S lov a c e (z 1. cervence) red. Dýma, ~terý
mi laskave opatril citát; redakce Na š i n c e pridala sice ke slovu
vyvrhele poznámku, že se s ostrým tónem neztotožnuje,
ale
"cesky citící redaktor byl by hned s rozhorcením
zahodil takový prispevek a nebyl by jej dal v celo listu pro ostudu ceského
národa.«
Tuto hanbu snažil se všemožne rozšíriti smutne za války proH I a s N á rod a, sloužící nekterým kruhltm
slulý Baštýrúv
se proti paušálnímu,
šlechtickým. Ješte 1. cervence ohražoval
nÉcím neoduvodnenému
obvinování srbského národa vídenským
tiskem. Ale již 2. cervence mel za prokázáno, že »srbská 'vláda
má mnoho na svedomí a aru sebe lépe stylisované projevy toto
faktum llevyvrátí.« A S. cervence obrací se proti té cásti ceské
žurnalistiky,
která se snaží umírniti zodpovednost srbského národa; atentát prý neni cinem jednotlivce, to je hrozný cin puvodstvi a viny, která se plíží po národe celém. Své »odchylné«
slanovisko oduvodi'íuje 16. cervence nezbytností, aby »z národa
ceského 'vzešel hlas, jenž odmítá jakékoli sympatie s národem,
jenž jest kompromitován
duchovním
puvodstvím spoluviny na
zavraždení našeho následníka trtlllU a který ... zanáší se záludnými zámery na celistvost a trvání našeho státu.« _ Ostatní
ceský tisk rozhodne se proti podobnému psaní postavil. C a s 6.
cervence nazval kampai'í. H I a s u N á rod a podlou, ponevadž
je prý založena na vedomé lži.
N a štestí H I a s N á rod a neznamenal nic v ceském verej-
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ném mínení. Naštestí
kleríkálové predstavovali
pomerne malou
cást lídu, a je praYdepodobno, že s myšlením a projevy vudcíó
orgánu nesouhlasili všichni príslušníci
strany. Na štestí národ
v ohromné vetšine reagoval na sarajevský
atentát tak, jak mu
vtlelo jeho ceské svedomí.

Národní

hospodár

Bankéri na úteku.

3. cervence 1924.

více spekulanttl prchá do clzmy, v Nemecku pak resignovane a odhodlane prijímají všechny rány osudu.
Tam i hospodárské zhroucení je jaksi ukáznené, nevzbuzuje paniky a vetších poruch, nebot je odborníci
v novinách i casopisech napred presne vypoctou a jeho
píisobení odhadnou.
Jako na válku, tak i na tuto financní katastrofu se
sypou kletby ze všech stran. Ti obvinují systém, oni
špatnost lidskou, a jisto je tolik, že oba mají pravdu,
nebot obe príciny se navzájem doplií.ují a sesilují. Povestný zacarovaný kruh lze rozetnouti jen heróismem
tech, kterí jej sice neroztocili, ale oclli se v nem. Ale
eení nic tak težkého, jako žádat heroismus na poli hospodárském a financním.
Všude jinde seženete pro
hrdinství trochu vášne, jen zde ne. Zde musíte chladne,
rozumne, vypocítave, pomalým a vysilujícím krokem.
Reklo se již »volskÝm krokem«.
Proto tolik reptání,
ale marného a zbytecného, i když témer všichni byli
bezdecnou obetí.

Nerekl bych, že míra hríchll se naplnila, že se z bursy
a obchodu stalo verejné a legalisované rejdište zloCÍnll a
zlodejství ve velkém a že nyní prichází odplata - možná, že tomu tak jest - ale rekl hych jen, že kyvadlo
hospodárských a penežních úkonll, vyšinuté z rovnováhy, vrací se svou prirozenou vahou opct ke svému
nejnižšímu bodu. A na této matematicky vypoctené
ceste drtí chladne a s vnitrním dostiucinením všechny,
kdo vsadili na inflaci, na konjunkturu,
kdo vsadili
Vec byla bv mnohem jednodušší a snadnejší, kdyb~,
z opatrnosti i z hazardu, i ty, kdo nevsadili - všechny,
hospodárské ~ákony byly jen »zákony« jako jsou zás malou výjimkou tech, kterí snad štastne prolezou pOlI
kony fysické nebo v obcanském a trestním zákoníku.
koly drtícího kolosu hospodársk}"'ch zásad.
Lec hospodárské zákony pribarvuje všude psy c h 0Ti malí leží již dávno sbiti. Ti ani nevideli, jak se
log i c kým o m e n t. Dokud bylo vše v porádku,
mají zachovat, co pocít, když se kolkovalo, když prišly
byl to standartní koeficient, takže se s ním nemusilo
socialistické experimenty státního zásobování, když se
pocítat, dnes však v každém státe, ba u každého cl~utvorila mezinárodní valutová kontremina, když souvek a v témže státe je jiný a mení se do roka nekohsední státy provozovaly vedome a soustavne inflaci,
kráte v pohnutý,ch dobách i denne. Odtud si vysvetlukdyž prišla deflacní komise a ruhrská kontremina, nejeme.' že úcinek téhož zákona v ruzném prostredí je
vedeli, na kterou valutu vsadit, zda na tradicní rakourozdílný.
skou korunu ci chvástavou marku, na tvrdý dolar ci
Dnes nejde o starobní, nemocenské, sociální pojivlastní, ve Vídni a Berlíne pohrdanou korunku. N eveštení, ani o obilní a prllmyslové clo, o rozdelení rozdeli, zda je lépe skoupit akcie starých podnikl't ci dát
poctu na bežný a investicní, o kurs penežní jednotky,
prebytecný kapitál do nových, koupit pozemky,. domy a
ale o samy základy hospodárského bytí. Netreba uka~j:atky, prodat staré ukládací papíry se ztrátou ci vyzovati na Rusko, kt.":-é si nejdríve rozbilo hlavu o hockat »svého kursu«, nechat peníze v záložnách ci je mospodárské princip}'- l nejdríve pred nimi kapitulovalo,
bilisovat v obchode drívím, sádlem, gumou, moukou,
ale všude ve strední Evrope šlo o hospodárské bytí
masem atd. Deliberante Roma periit Saguntum. Než
samo. My jsme vyšli pomerne s lehkými ztrátami
se malí lidé probrali, než prozkoumali prospešnost svéz techto poválecných omyllt, ale trpíme, jestliže je zle
ho podniku, než jim jejich úmysly prátelé schválili,
u sousedtl. A opravdu u všech našich sousecil't je velmi
než mohli z chaosu prohlédnouti, zmenila se celá zázle. Byly to nádherné omyly v Berlíne, ve Vídni, Varkladna, ze které chteli ci nechteli vyjíti, a dnes zde leží
šave, Pešti, celé národy žily zadarmo' z potišteného parozdrceni.
Jsou to všichni staropensisté, jejichž žipíru, t. zv. penez, které kupoval Londýn a N. York,
votní úroveií. se snížila o 90 procent, všichni strádalové
nebot si nedovedly predstavit velikost podvodu.
Ale
a majitelé dobrých ukládacích papírl't, požívajících »sinárod doma, který to chápal (aspot1 banky, bankéri a
rotcí« jistoty, jejichž úspory se scvrkly nepozorovanc
spekulace to chápala), kupoval za bezcennÝ papír trvalé
na I desetinu hodnoty, všichni, kdož meli at z dl'tvodll
hodnoty: domy, pole a nejvíce prllmysl ve forme akcií.
»širšího patriotismu« ci jin}"'ch rakouské papíry, rakouByli jsme tenkrát opravdu ubozí »Cecháckové« a v}",ské a ríšsko-nemecké pojistky, které dnes neznamenají
smech z Vídne a Berlína nemel konce. Dokud mel paani porto do Vídne a nebo do Berlína, všichni ti pocient horecku, necítil, že je sláb. Teprve když opadla
válecní horliví griinderi, všichni ti, kterí vedle legihorecka zpl'tsobená inflací - prišla katastrofa.
Netimního obchodu chteli uchvátit neco na korune, na
jakou dobu se to ješte jakž takž tlouklo, v Rakousku
marce anebo franku.
Ti jsou již odbyti a lépe se
ptljckou od Svazu N árodll a v Nemecku rentovou maro nich nezminovat, dnes pricházejí ti poslední, zdánlive
kou. Avšak tyto léky nepomohly. Prejdeme všechny ty
mocní, které vynesla na povrch zpravidla bída ostatpoválecné rady a nedostatky: znicené hodnoty ve válce,
ních.
.
snížení pracovní doby, pokles výroby a pracovitosti Vllbec, pokles výnosu plldy a zatížení verejn}"'ch financí
Zdá se, že vá1J<a pokracuje v nekonecných obmenách. A dnes ú t e k ba n k é r l't pripomíná verne zou- . válecn}"'mi bremeny, a všimneme si jen té hlavní, která
falý ústup od Piave, od Vardaru a ze Champagne. N e- sama svou logickou silou, trebas ve spojení s uvedezáleží, 'kam utíkají, zda na onen svet ci do Švýcar, do
n}"rmi, je první prícinou pádu, totiž i n f 1a c e; B~la
Paríže ci do N. Y orku aneb do ústavl't pro choroo ní receno již mnoho, zde jen nekolik krátkych vet.
myslné. Nejproslavenejší se stala Víden, kde ve trech
Theoreticky jí pripravil pl'tdu nominalismus, t. j. theoposledních mesících skoncilo sebevraždou pro nezdarie o penezích ci platidle bez hodnotného podkladu.
rené spekulace sta lidí a nekterí velmi slavní spekulanti
Zapomnelo se na historický lv}"'voj penez, na jejich
se zbytkem svého dl'tvtipu se snaží dostat aspon do vnitrní souvislost s hospodársk}"'m životem a reklo se:
blázince. Budapešt zllstala verna své historii: z ní nejV moderní dobe je hlavním úkolem penez zmerit jimi
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hadnaty a prevésti je pomací nich. K tamu však ne- celéhO' haspadárství aheh statku, ale není pa j e dna u
treba, jak zkušenast ukazuje, zlat)'ch penez, ale stací
v u b e c k a pit á 1 u, k t e r b y j e d a a beh u p r ijen náhražky, bankavky, šeky, smenky, warranty. Z pe- v e d 1. Od inmabilisace pak k insolvenci je jen krak.
Machinace zpravidla tentO' razkladný praces zrychnez se stává jen pamyslná jednatka, kterau bez absahu
zvetšují,
celkem však musí
lze udržeti pri živate dabrau devisavau palitikau a ta lují a pa prípade
se dastaviti
všude, kde haspadárská
a financní
tím spíše, že zbaží z ciziny se nekupuje za peníze, nýbrž
politika státní i saukramá
zabacila na takavéta
opet jen za zbaží. Urcité apatrnasti se sice mela dbát,
ale celkem jsme prišli k zajímavému paradaxu: byl a scestí. Snad mnazí z tech, kterí si ve Vídni a
zde m c. r í t k a had na t b e zh a dna t y, ackoli jinde zoufají, jsau jen neštastné abeti techtO' SYSté1Tlll,
v jiných, mnohem jednadušších a méne závažnejších
mnazí snad jsau pamahaci tahata razkladu, ad nichž
prípadech nenalezl nikdO' merítko délky bez délky a me- pak živat žádá svaji dan a spravedlnast by mela žádati
rítka casu bez casu!
Mazání ztratila všechen tuk a patrestání.
cheth.
mašina nejela.
Inflacní horecka tak dukladná, jakO'
byla v Nemecku, vystrebala z marky všechnu hadnatu
v
až na jednu biliantinu.
Ta vše však jsou abvyklé veci, ale nyní prichází navý
paradax: Celý nárad schudl, ackali z ciziny dastal za
patištený papír ahramné bahatství v suravinách i ve Franta Kocourek:
zlate. A dnes ch1.ldnou a upadají i velkabanky a bankéri,
Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
kterí prece tak dabre razumeli svému remeslu a vedle
VII.
zisku z kanjunktury shrábli i razdíl mezi hadnatau davezenéhO' zbaží a nehadnotn)"Tmi papíravými penezi, za
Otiskl jsem obrázek trídy pražskéhO' dívcíhO' ústavu.
než kupavali. MožnO' ríci, že kdyby nekdO' znal dasah
Kalegyne M. K. mi jej nakreslila padrabneji a úplneji,
všech techtO' ahnormalit a byl dasti opatrný, musil by ale vybral jsem prazatím jenam urcitá místa, zvlášte
si svaje bahatství uchavat. Ale v ahramné vetšine najsem vypustil partie a palitice a celém abdabí prevrastal pravý apak.
N ebat titO' zbahatlíci nehledeli na tavém, jež sauhrnne zpracuji v paslední kapitale tahata
príjmy z inflace jakO' na »prídavek jednau prO' vždy«,
clánku, a stredaškalské samaspráve.
".Je zaridili si cel~' živat, jakO' by ta byl jejich stálý r a cMyslím, že pri ctení predešléhO' adstavce vysvitla
n í d u c had. Vezmeme za príklad Víden. Pripocteme
zde ješte zisk z emisí nových akcií už· pa ukancení in- nekalik rysú navých a nekalik rysú, a nichž jsme již
flacníha abdabí a ješte z haussy v létech 1922-1923 a mluvili. Ilustruje ta rádky a studentkách lépe, než carekneme, že pet vídeií.sk)'ch velkabank vy težila prLI- kali jinéhO'. (Není u hachu v té míre myslitelna.) Patreba spalkarení, názvy kraužku, prekvapující ramanmerne z techtO' abnarmálních pameru rocne a I militicnastí, naivnastí a detinstvím - pakracavání her na
ardu Kc více. Již za Rakauska si zvykly na vetší prastredí a snažily se je udržet všemi prastredky, napas led maminku a tatínka, her s panenkami, jenamže už se
sklany intelektuálními - není lehkO' vystihnaut chatak zvanou thearií o vnitrní hadnate akcií (- prece k takavé
svetavé vídenské
Unianbank
nebO' rakter takavých kvartánek, jež si ríkají »zanedbané ženy« a jež pri tam adevzdají ahen svých srdcí takavému
Depasitenbank nemuže se priravnávat
nejaká praž»svil1áckavi«. Talik lákavých stap se tu zjevuje lavci!
ská bancicka, pred válkau ješte tak zvaná praSalidarita dívcích tríd, vznikání kraužku, jejich témer
viJ]~iální krcálek -).
Také vskutku až dO' kance raku
nepochapitelná
náplt'1. - zpusab diskuse a prablémy
1923 dacilavaly skvelých ziskLI, padle nichž se zarizamezi
abema
kraužky.
Nábaženská atázka u dívek pravaly na trvala. Velká cást nárada už dávnO' schudla,
žívána i na neklerikálních ústavech hlaubeji, než u hajen bankéri meli ješte ahramné príjmy, které si chteli
chú. Malé pracenta indiferentních ve tríde. Vyústení
udržeti, když damácí klientela se již vycerpala, spekutauhy pa spalecenském
styku: Družina
Biliánavé.
lací ve franku.
Bankavní úrednictvo si stávkau vyChladný pamer dívek k prafesarce - s tím sravnej
mahla zv)'šení mezd, jen aby si predem zajistila úcast
pamer studentek k prafesarum.
Kvintánky
nadšeny
na zisku. Celá frankavá spekulace však byla jen krvana prvníhO' máje
vau episadau, která urychlila pád, jenž musel tak jakO' »Chansan de Raland«.Manifestace
má leitmativem palažení kyticek k Máchavu pamníku.
tak nastati.
Jakmile skancila inflace, musily skanciti
Zásadavast, apravdavast a dlIslednast: adchad celých
také inflacní zisky a mela se pacítati s krisí, lec režie,
trí ctvrtin »Esa« na jiný ústav. ZdlIraznavání jednatasabní náklady, verejné dávky zustaly stejné cili banky
nasti trídy a vážná snaha pa kalegialite, lítast nad raza bankéri žil i t r val e n) a dl e a k a mži t ý c h
prí j m II a n i k a 1 i d tI C had u, jež by plynuly za tríštením trídní sauclružnasti. Eratické vztahy znamenají u dívek na strední škale živatní prerad, u studentll
narmálních pamerll ze solidní práce.
Pazdeji ztráty
hraje tatO' atázka rali en gras až pa strední škale.
v prumyslu pacaly daléhati i na banky a cetné insal*
vence zmenšavaly s pacátku jejich tajné zálahy, pak verejné a kanecne i základní kapitál, tak že nejednau
U studentú se castO' valí za bud a u c í s t u d i j n í
citla se zde kdysi bahatá banka bez prastredku. Celá
o bor predmety prafeSarll trídních. V septime a akvec sauvisí i s poklesem hladiny cenavé v dabe haspatáve mají mnazí své »definitivní« plány, v nichž jsau
dárské depresse.
Jestliže na pr. v dabe kanjunktury
pracentuálne zhruba zastaupeny všechny abary stejne.
(pri vysaké poptávce) ocením a kaupím !O predmetú
Pa maturite nezrídka padne razhadnutí jiné. (Zde jsau
za !Oaa a patam jejich cena klesne na 50'0' (ve skutecspalehlivé statistiky v pragramech stredních škal, v runosti paklesy cenn5'ch papírll i zbaží byly ješte vetší),
brice,
jakému studiu se addali abiturienti.)
mám zde nejen efektivní ztrátu 50'0', ale celý muj kapiStuclentky také bývají silne závislé v ablibe predmetu
tál se stal inmabilním, pancvadž v úveravém haspadárna prafesarech, pri cemž jsau dlt!ežité jejich vlastnasti
ství se angažuji desetkrát více, než ciní mLIj skutecn)'
telesné i duševní. Ucitel budí u nich sympatii bud jakO'
pravazovací kapitál.
Tak se nejen zmenší ke škade
-Sr
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ucitel (vedecká autorita), nebo jako muž, což pravidelne prevažuje. Souvisí s tím nekdy i volba povolání.
S n a h a p o s a m o s t a tn o s t i je mocná, neprojevujE' se však nejak jednotne. Nalézáme ji u urcitých
dívek, které jsou si v tomto bode velmi jasny. V celku
však je to spíše úctyhodné a sympatické heslo, jehož
efemérnost se objeví pri prvním vážnejším nárazu,
lépe receno: pri první možnosti státi se závislou. Do
této otázky se studentkám plést je ovšem velmi težké a
nevdecné. Snad je nejlépe poukázati k typu. studentek,
jež berou své budoucí povolání a nezávislost na muži
v každém prípade vážne, i tehdy, nejsou-Ii na pr. nemajetnými a mají-li nápadníka, který umí vydelávat. Takové stúdentky na tom budou' patrne v živote nejlépe:
»Nevdala bych se drív, než bych se sama mohla uživit.
Chci, abychom oba byli nezávislí a svobodni, potom
se teprve vdám. A budu vždycky pracovat s ním. Jinak
bych se cítila na svete nepotrebnou a neužitecnou.«
Dva ourázky, jež uvádím jen pro konkrétní náznak,
nikoliv tedy jako príspevek ke statistice, nebot v techto
vecech eksistují presná data:
.
I. Ze trídy (dívcího ústavu predmestského) cítající
27 studentek, studovalo dále 17. Z tech 7 filologii, 3
dejepis, 2 medicinu, 2 práva, 2 prírodovedu, I techniku.
(R. I92I.)
2. O vol b e p o vol á n í a d a I š í m s t u d i u
se vyslovilo 10 studentek z rl'tzn)'ch tríd a ústavl't takto:
Prvá: »Já ješte nevím, ale asi kantorkou budu. Kdyby tak šlo spojit matematiku,
logiku a historii! Druhá: »Po matúre? Naši mne budou chtít vdát.« Tretí: »Po maturite nebudu dál studovat. Chci mít jen
proto strední školu, abych jednou nekomu nebyla málo
inteligentní.« - Ctvrtá: »Já? Hehe! Já se vdám!« Pátá: »Víte, po matúre se clovek najednou rozhodne.
Neco se mu zalíbí, a už to je.« - Sestá: »Chtela jsem
vždy moderní filologii, ale tecY myslím, že plljdu rozhodne na práva.« - Sedmá: »Francouzština byla odjakživa .mým koníckem. Za chvíli budu kantorkou, a
uvidíte, jak to budu másreglovat!« - Osmá: »Ráda
bych studovala historii a dejiny umení.« - Devátá:
»Dejte mi pokoj! Kdo ví, nepropadnu-li! Ostatne, já
se neztratím. Na kantorinu rozhodne nejtlu.« Desátá:
»Jen medicinu. Náš otec to reže, já zllstanu u fochu.«
Partie z deníku kvartánky, jež zachycuje mnoho
charakteristického pro dívcí svet, doma i ve škole. Týká
se p r á tel s tví, jež je u studentek složkou nesrovnatelne dllležitejší, castejší a zcela jinak prožívanou,
než u studentu:
Kveten 1916.
»TecY mám novou vzpruhu. Zklame-li me ješte ta,
bude to velmi hluboká rána. Prátelství! Je možno nezkalené, neegoistické prátelství? Myslím, že ne. Nic
opravdového neeksistuje. Veru, mám nejlepší úmysly.
Ale jsem tak protivná, neznám se sama. Každý máme
tolik chyb, není možno, aby se dve povahy shodly, aby
se nikdy nestretly. Mám U. (spolužacku) uprímne, ;l
pokud se dovedu analysovat, nesobecky ráda. Je dobrý,
uprímný, spravedlivý charakter. Ach bože, jen jednu
vlastnost bych se sebe ráda odstranila. To je moje divadelní pocínání v obycejném živote. Veru, neciním tak
úmyslne a vím, že mi to získává mnoho neprátel.«
To je dívcí specifikum, ackoli není vylouceno, že
i student takto o prátelství uvažuje. Výpisek je typický šíreji pro nápln školy, nebot toto jsou temata škol-

ního pr"emýšlení studentek, tu je težisko jejich zájm
Prátelství u dívek je nekdy rázu zcela erotického, címž
neni receno, že by na nem musil b),t trebas jen stín
pohlavní zvrácenosti. Jsou to formy dívcího prátelstvJ
privedené do dllsledkll. Studentky tím ve velké vetšin
žijí, radují se z takového prátelství a trpí. Hraje tu (Ilo-hu i to, že hoši se za projevy nežnosti stydí, jak jsme
to podtrhli v kapitole erotické. Dívkám je i vnej;í pr
jev v tomto smyslu prirozen)' a odtud i zdúnlivc veli
rozdílnost. Pro ilustraci ješte jeden v)'písek z dení
oné studentky, nikoli v celku, jen dlJ1ežitejší místa, n
bof její úvahy jsou rusky dllldadné. Znovu pripomí
nám, že takováto mentalita není u dívek ojedinelá, ale
obvyklá, o cemž bych mohl podati cetné dukazy:
Na Zelen)' ctvrtek 1<)17·
»11l'tj Bože, já se z toho zblázním! Což je možno, že
nebudu nikdy štastna? Musím b) t stále jen neštastná?
S u., jsem drív byla povestná prítelkyne. Naše pr;lte1ství bylo vskutku neví dané. Ale matinka ... tvrdí, Ž~
U. je nejhorší koketa, které není žádn)' prostredek
špatný, aby získala k až d é h o hocha. Jiné že ctitele
mého prátelství že využívá k tomu, aby
nepreje ...
vedle mne· vyni'kla . '. Maminka se na me pro to prátelství vždy tak rozcilí! Mám vždy v)'citky s\'cdomí,
že.:nepretrhnu to prátelství ... ,Maminl~a prS' jiv ~i:I~la.
j a k pri fa j f o k I o k u sed 1 V n e J tem n,e JSI n;t
k o u t e c hod byt e s n e v e dle k o leg y G. a ma
prý r u k u n a j e hor a m e ni! (Dvakrát a trikrát
podtrženo.) Nemohu tomu vl'tbec uverit! Jak by to bylo
možno! Vždyt prece ví, že G. je ml'tj ctitel! l\ ~dyby
i nebyl! Že si tam s ním šla sednout. A t a k Sl sednout. Je to vllbec možno? ... A tecf, když maminka na
mne žádá abych rázem ucinila konec prátelství S u.,
prijdu do' školy pevne odhodlána, nemluvit s ní: Ale
ted U. ke mne prijde a smutne mne praví, že už Jí nemám ráda, a proc hledám roztržku, a prosí me proboha, aby vše bylo pri starém. ?ay~sí se do mn~,a "stále
se mnou chodí. A moje odhodlanl Je to tam a P JI nereknu, že s ní nemohu chodit! Dokonce ji doveuu ujištovat, že to je všechno náhoda, že s ní I~ikam nechci
jít. Dokážu vylhat ten nejvroucnejší a nejdojemnejší
úsmev, dovedu ji políbit, zavesit se do ní. Ujištovat jí,
že je všechno pri starém! .. : Což mám maminku tak
málo ráda, že nedovedu U. energicky ríci, že si maminka nepreje, abych s ní chodila? Ne, je to slabost
vllle. Nedostatek duševní síly. Bojím se príliš úsudku
lidí. Rekli by: Ele, jak ji má U. ráda, chudinka pláce,
když s ní N asta nemluví. U. si dovede obdivuhocln)'m
Zpllsobem získat prízen všech. O té nikdo netvrdí, že
je koketa! Každý je jen pri ní a nikdo mne nepochopí ... Což je-li to v ní jen fysický pud? Musí-li tak
jednat, neuvedomujíc si vše? Má-Ii me skutecne tak
ráda, jak delá, a nemyslí-Ii mi nejak ublížit ... Ci je
z tech lidí, kterí hrají vecne komedii, a i kdyby tohle
vše ctla delala by uraženou nevinnost? Ale což kdyby
skutecne byla nevinna! Je-Ii hlubší povaha, jak by se jí
musilo dotknout toto všecko moje uvažování? Možná,
že by jí to zkazilo všecku dllveru v lidi, že by již neverila v prátelství ... Ale vždyt já sama, když si pomyslím, že by mohla dívka, které jsem t a k dl'tverovala, mohla b),ti tak neuprímná, prestávám také doufat, že by ješte mohli být lepší lidé na svete ... Ale co
stále váhám, což je mne má prítelkyne dražší, než zdraví matcino? Jak to onehdy V. rekla, že maminka je jí
nejdražší. Což je i to silnejší, než já? Což ale, kdyby
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byla skutecne v mém postavení? Dovedla by také tak
jednat bez rozmýšlení? Ale vždyt jsem prece pozorovala, že U-ku
omlouvala, a sotva, že mi verila . . .
.Ne, není to slabost vttlel Je to nadbytek citu, nerozhodnost. Ale vždyt jsem byla vždycky tak rázná, dlouho jsem se nerozmýšlela. Ale bože, jak jí to mám ríci?
Jak!? Ach bože, smiluj se nade mnou!«
Doklad se mi zdá z nekolika dttvodtt klasícký' pro
vnitrní svet studentek. Je-li klasick)" nepotrebuje glos.
Stací tu jen opetne dodat, že je typick)' pro velkou cást
studentek.
Rozdíly a odstíny ovšem jsou: Prátelství ke kolegyním muže b)rti drásavé a opravdové, jak je patrno
z práve citovaného úryvku. Nebo mMe být papírové,
literární, treba s peknou tendencí trpeti, opíjeti Se a
»jíti radostneji životem« ruku v ruce ješte s nek)'m.
A prátelství muže býti také sportem, hrou a predstíráním, jehož cíle i prostredky bývají »mizerné«. Citovaný úryvek na ne v jednom míste naráží: »1 mého
prátelství využívá k tomu, aby v,edle mne vynikla.«
Dále vypušteno: » ... a krome toho ví, že ode mne
muže mnoho profitovat.« K psychologii devcat by se
na tomto v)'znacném rysu nacerpalo mnoho príspevku.
Je na pr. udivující fakt, že taková studentka, chtejíc
vyniknout a nemajíc od prírody podmanivého zjevu,
nerozpakuje se vsugerovat si prátelství k dívce se zrejmou vadou, na pr. hrbem, nebo zrzavými vlasy. S tou
pak chodí v zavešení a presvedcení o prátelství, z nehož
je jí umožneno sem tam zachytit nejaký pozorlivejší
pohled.

*

Skoro se zdá, že studentky dopadly v této kapitole
skvele proti studentum. Ale o jedné veci prece musím
napsat »hroziveji«.

*

I

S t ude n t k y t r Ýz nit e k y. Jestliže studenti
mucí profesory rLlznými zpttsoby, o nichž jsme už hovorili, dívenky si pocínají ponekud jinak. To neznamená, že by nebyly schopny ptáti se (jako Kolja Dostojevského), kdp založil Troju, nebo, že by nemohly
prinášet záhadné kameny, atd.
Pravda, neceho by
schopny nebyly, na pr. vyzvati kantora k odstoupení ze
školského kolbište, atd.
O to však nejde. Záleží tu na in t o n a c i dívcího
trápení. I pri pozorování sebe cltlldadnejším by se konec konctt asi ukázala stará pravda, že k velké ráne netreba velké ruky. Odvažuji se tvrdit, že kdyby se studentky kvantitativne daly do trápení kantorL't jako studenti, vyhynulo by profesorstvo.
Když si chlapci »zalezou« na profesora, je to zlé,
když se však stane, že se smluví na trýznení profesorrt
dívky, je to beznadejné. Démonicnost trídy se také projevuje jinak. Není tu zarputilých tvárí s tvrde stažen)'mi rysy, není tu drzosti a výsmechu, neni tu strohosti. Je tu školní místnost naplnená ruznobarevn);mi
odevy studentek.
Potom jsou tu tváre, z nichž dýše
kouzlo tichosti a mírnosti. Jasné oci o ústa se usmívaji
zcela nevinne. Ale bác! Už se cosi hnulo, už to letí,
beda tobe, muži za katedrou! Boj se boha a nevinných
tvárí! Provinil ses, treba ani nevíš, cím. A budeš pykat.
Je uznáníhodné, jak ekonomicky a jak úcinne dovedou studentky trýznit. Hraje tu ovšem úlohu rafinovanost. Videli jsme ji u hochu také, dívcí rafinovanost je však obor sám pro sebe.
A, což dLtležito jest: nemusí se tu jednat práve o pa-
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sivní resistenci, nebo o náznak brajglu, nebo o nejakou
vyloženou »neprístojnost«. Zábavnejší je pro dívky vymýšleti delikátnejší trýzne. Naznaceny byly ve IV .
clánku, v odstavci »Studentky a kantori.«
Zde malý
doplnek:
Studentky se vyznacují jistou mohutností, jež spocívá v tom, že stací zároven všemi póry ssáti blaženstv1
vedy a soucasne všemi póry vnímati docela svetské detaily hlasatele vedy. S neuhasitelnou žízní hltají nepravidelnosti francouzského casování a se žízní práve tak
neukojitelnou
vnímají zárovei'í vyholenost
obliceje,
uvázání kravaty, úces, stav nehtL'l, atd., zkrátka vše, co
vy tvári zjev ucite!ttv.
Patrilo by to vlastne do partie o' pozornosti, ale studentky i kantori chápou, proc to zarazujeme sem. Nebot tu je zdroj tr)'zne, jemuž odolají jenom nckterí pedagogové, kterým dal osud už v mládí krunýr odrážející oci žákyn. Že v tomto smeru umejí trýznit, je jisto,
Prokletá všímavost dohání nekteré profesory k bezradnosti. Rozpaky zvyšují rozkoš nežných pozorovatelek. Nekterí profesori jsou proste nemožní, jiní trpí,
a jen steny jejich bytu jsou svedky jejich politováníhodnosti.
.
Dospeje se casto k bodu, kdy se neví, kdo vlastne se trápí. Myslím momenty, kdy dívky pres bezohledné nebo
zlomyslné stadium trapieství se dostaly do stadia dtuhého, v nemž samy jsou zasahovány tr)'zní, a nekdy
podléhají, což nám opet krásne vyloží lidová pravda:
»kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá«.
Tím je to ovšem trochu zlehceno. Naznacen)' smer
dívcího trýznení a charakter zaslouží vážné poznámky,
že jeho podklad a charakter je typický pro ženu vL'lbec:
Je 'Ii jejich založení touha tdzniti, protože je v nich
tonha milovati. »L;íska je všecko: sladkost i trápení,
sladké trápení,« jak napsala septimánka.

*
N a konec této bpitoly ješte jedno: Studentky se jeví
v celku jako jednotnejší kolektivum, než studenti. I Jikoli jen povrchovÝm ladením, jak jsme si všimli u hochtl, ale vnitrne, organicky. Jsou homogennejší massa,
je tu více jednostrannosti
a znacná vyjasnenost. Studentky (jako ženy) jsou primérnejší. Proti chlapeck)'m
ústavtlm se rýsují dívcí ústavy kompaktneji a uniformovaneji. Není tolik rtlznorodosti a roztríštenosti. Studentky jsou blíže samy sobe, a jestliže tápají studenti
na ceste za vrozenou mužností, studentky jsou ideálu
ženství velmi blízko.

Literatura

a umení

J os. Kodícek:

Pokrokové divadlo.
Pred válkou stala se prý v jistém meste tato Z;namenitá príhoda: Do mesta prišel cirkus s proslaveným
zápasníkem, snad Frištensk)'m.
Tento silák, ukázav
své kousl y, vyzval po známém zptlsobu místní siláky
k zápasu. Prihlásil se statecný a populární místní rezník, který si troufal prevelice; avšak silák, rekneme
Frištenský, tak jím mrštil, že rezník zustal na chvíli
bez hnutí na zemi. To vzbudilo veliké rozhorcení; domácí obecenstvo vyrazilo ze svých míst a na Frištenského, jemuž nezbylo, než tak jak byl, v bojovném
úboru utéci oknem a na ulici; lokální patriotismus vý-
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hružným davem za prchajícím.
Jedním z pronásledovatelu byl také vážný student, jehož, nezvykle se ženoucího, potkal známý.
táže se ho udivene: »Clovece,
kam letíš?« Student uchvátán jen vykrikl: »Nezdržuj;
já ho honím za ceskou stranu pokrokovou.«
Nemýlím-li se, vykonala tato anekdota dobrý kousek
kritické práce na tech suchých zástupcích pokrokúské
ideologie, jimž složitost života a tíha nezvládnutelné
skutecnosti zjednodušuje se na nekolik dobre mínených
formulek k uzdravení sveta. Typ tohoto pnkrokárství,
jež ovšem se skutecným pokrokem má velmi málo spolecného, jest pravdepodobne m~í speciaíitoL; jejím nejpríznacnejším kvetem by mohl býti onen clovek, který
považuje za klerikála každého, kdo se - ješte ve dvacátém století osvety, pokroku a atheismu - loucí se
známými zpátecnickým pozdravem: »s bohem!«.
N a onoho cloveka, který honí Frištenského jako zástupce pokrokové myšlenky, jest nám mysliti pri cethe
úvodníku z 6. c. »Varu«, nadcp ..>lnéh,) »Režie«. }\utorem jest nejmohutnejší
zástupce naší pokrokovosti,
prof. Zdenek Nejedlý, jenž svou pílí, systematicností
pohotovostí ve vecech umení, politiky i esthetiky prímo
monumentalisoval typ této neblahé myšlenkové metody.
Jako onen student honil ve jménu pokrokovosti i Fr!štenského, tak autor clánku honí snad všechny jevy a
ideje jménem kolektivnosti, lidovosti a socialismu. Málo vecí unikne jeho merítkum; jest vážná nadeje, že
brzo z techto hledisek, obsahajících mu celý svet, rozhodne, je-li lépe variti v rodinách rýžový nákyp v úterý
nebo ve ctvrtek.
•
Není tomu dávno, co dr. Nejedlý odsuzoval nekterá
hieratická gesta a poklekávání v poslední režii Smetanovy »Libuše«.
Necinil tak z hlediska esthetického;
výstižne dovodil, že se v tom zrací jen esthetská záliba
v katolicismu a necharakterní odklon dnešní mládeže
ke klerikalismu. Podobne i jiný režijní detail, jímž jest
dotcena zase stránka antimilitarismu
a pacifismu. Režisér »Libuše« dal na míste, kde se družina Premyslova dostane do bojovnejšího zápalu, tasiti mece. Pan
dr. Nejedlý neprojednává tohoto detailu jen vecne. N:'1."
pí še ve svém liste:
Š á v I e. Na fcstivalovém
provedení
»Libuše« byl pritomen

I

:'1.

vedle jiných i známÝ pacifista Romain Rolland, a ten se asi
velmi podi'vil, když videl záver scény Premyslovy.
Slyšel jiste
o pokrokovém smýšlení Smetanove, o jeho ušlechtilosti mravní
a ideové, i o tom, že ve svých dílech vyjadruje
morálku i idee
ceského národa. Ale tím více asi byl p,rekvapen, videl-Ii, s jakou
zurivostí vytahuje Premysl a jeho družina, mece a mávají jimi
nad hla'vou jako nejací pI'uští offieíri. Toto je národní ceská
mravnost? Takhle vypadá ceský nacionalismus?
Je stejne surový jako každý jiný? Tak se zajisté musil ptáti, když videl
tuto scénu. Naštestí
však jest to jen pochybení režisérovo.
Smetan.ovi nic nebylo vzdálenej ší než toto. Jeho Premysl také
v poslední scéne prímo praví:, že mec tasiti nemusí. »Jsem tomu
rád!« To je pravý muž z rodu Smetanova. Nikdy také se nestalo, aby zde kdokoli byl šermoval mecem. To je vynález tepr've nejnovejší
doby. Jest však príznacné,
že taková chyba
proti duchu Smetanove mohla vzniknouti i že nikdo v Národním
divadle se nad ní nepozastavil a neupowrnil
režiséra, že tu n~jde již jen o vcc jeho, ale o kus národní ctij nebo( kdo Se dívá
na ceský zápas o svobodu i na »Libuši« ocima Smetany a jiných
našich velkých národních lidí, tomu šavle v tomto slavnostním
díle jsou neco nesnesitelného a prímo urážlivého.«

Príkorí, jež se tasením mecu stalo pokrokovému
smýšlení Smetanovu jest malickostí proti zkáze, které
propadlo celé naše divadlo. Pan prof. Nejedlý venuje jí
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celou úvahu, vybudovanou
na parallele mezi div
dlem, jakožto »nejvernejším zrcadlem spolecnosti«,
politikou, jež se v tomto zrcadle ·)br;iží. Prícin
úpadku není mu snad proste pokles hereckých a dram
tických schopností. »Ne, že by se dnes již nerodili her
- jak by to vubec bylo možno?«, praví, aniž však
povídá, proc je dnes na celém svete krise v dramatick
literature samé? »Jak by to vl1bec bylo možno?« Vší
jest panu profesorovi vina dnešní r e ž i e.
Kdysi prý mluvilo se o hercích.
Dnes mluví se
o K vapilovi a Hilarovi.
Kdysi uvádel režisér v}'kony
jen v soulad a porádek a prece hyla tu vnitrní organická jednota, »tím cennejší, že na ní nebylo ani stop
pouhého jen diktátu neb libovt'tle jednotlivcovy«, dne
jest reži ér v divaclle vším, jest despotou a absolutistou, který >>nicí tvorivost jin}'ch lidí, jež chce nahraditi jen svým diktátem«. Není pochyby, že »režisérství
to jest, které nám zabíjí herecké umení. Nebude pomalu již hercu, ponevadž to režisérský režim vL1hec
nepripouštÍ«.
Režisér predpisuje herettm v}'kon, rec,
gesta. »J ak skutecný herec-umelec má s jednou rolí Ci)
delati, jak na ní pracuje cel}' život - ale náš režisér je
s ní hotov za mesíc, ale nejen s ní, ale i se všemi ostatními, at jsou smeru, povahy, typu jakéhokoliv. Není to
cir}T diletantismus herecký? A nejenum to. Takový režisér stejne snadno a rychle reší i problémy v)'tvarnické, staví si scenu, urcuje dekorace, kostymy, rídí
.wetla atd. atd. Zkrátka je to genius, j:thch neznala
Ale tJ ovšem jen
ani nejvšestrann v jší renaisance.
proto, že ne n í u mel e c v nic e map rot o m u že
o c h o tni cit ve vše ID. Jest také príznacno, že ani
jeden z techto režisérl1 není pl1vodne herec, výtvarník
ci vL1becskutecný umelec jednoho urcitého oboru. Vždy
jest to d i 1 e t a n t, vetšinou ztroskotaný literát, kter)'
to zkouší tu i tam, a když to nejde nikde, dá se na režisérství.«
Co se t}'ce tvrzení o cloveku, který >>lleniumelec v nicem a proto muže ochotnicit ve všem«, jest nutno priznati se ke zvýšenému- zájmu o tato slova, pronáší-Ii je
p. profesor N ejedl}T, jenž zasahuje nejen do histori'
hudby, výtvarnictví, esthetiky a politiky, ale který tu je
jedním clánkem prozírave hotov i s režií, jsa ve všech
tech odborech odborníkem.
Ne však dostatecn)·m.
Omezuje se na jediný obor, jemuž venuje p. prof. svou
stat, dovoluji si skromne tvrditi, že co tu pan profesor
praví o režii, jest·na celém svete již dávno odhaleno za
rec docela nésmyslnou a planou. Ve mestech divadelní
kultury, jako jest treba Moskva a Berlín, nenašli bychom názoru, jaký tu s cástí našeho z5.Í<.ulisía v souhlase s myšlenkovou úrovní Vinohradsk}'ch a Divadelních Listu predkládá náš divadelní esthetik, ani v posledních plátcích. Je trapné, ale nutno to ríci, že polemika s myšlenkami tak diletantsk}'mi a vecne nesprávnými' bolí jako trhání zubu. Dnes, kdy problémy režie
kladou otázky základního dosahu, má se zase mluviti
o otázkách, jež byly projednány již pred dvaceti a více
lety? Spokojme se strl.lcn}TI1i slovy:
I. Jest nepravda, že »ani jeden z techto režisénl není,
puvodne herec, v}'tvarník, ci vubec skutecný umelec
jednoho 4,rcitého oboru«. Dnešní typ prevažujícího režiséra, jenž jest více než poradatelem souhry a lepším
inspicientem, zacali: veliký her e c Stanislavskij, V}'znacný s p i s o vat e 1 Dancenko, vynikající k r i t i k
a h i s t o r i 15 Brahm, dobrý her e c Reinhardt, velik}T
her e c Beerbohm Tree,
vynikající
výt v ar n í k
Craigh atd.
2. Je snad možno proste ríci: jednoho dne dosáhl
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vývoj stupne, na nemž se nazírá na divadlo jako na formovou jednotu slova, herce a výtvarníka, a tu ,režisér
uyl prohlášen urne 1c e m, jenž z techto složek hledá
jednotu divadelního ducha jako svézákonného umel'.í,
které má stejné právo na svt'ij život jako ostatní složky
o sobe.
3. Jest nepravda, že herec jest novou režií utlacován
a že proto nevzešly nové individuality herecké. Rada
nejvýznacnejších heretl teprve v moderní režii nalezla
sama sebe. Není známo, že by kdy byla nová režie
utlacila Zakopala, (Vydru, Hiibnerovou,
Dostalovou,
nehledc k celé mladé generaci, jež nyní roste.
4. Predstavrení, režirovaná v potíraném novém duchu reži jním, tvorí u nás bohužel stále ješte jen menší
zlomek vecerll. PežinIjí herci jako p. Hurt, Želenský,
Nový, I11avatý, jichž se výtky nemohou dotknouti.
Necht srovná! p. profesor na své svedomí, oc vynikají
herecké výkony techto VeCerLInad predstavení ducha
nového.
Tistý ostych, stupnující se až k nechuti, brání nám,
abychom rešili u príležitosti takov~rch námitek otázku,
proc práve režie stala se dnes, a to nejen u nás, nýbrž
v. ,celé Evrope, stredem divadelního zá:jmu, jímž ve
skutecnosti méÍJbýti dramatika, proc tvoriv'Ust výtvarne
rái jní je 'l1 nás silnejší než tvorivost mladé generace
herecké a dramaticko-spisovatelské.
Živ'Ut nedá se
v každé chvíli uvésti do rádu sociologic10Th požadavku. Náhodou jsou u nás dva režiséri, jichž síla je
vetší než tvorivost druhých.
Tof vše. Nechybelo
mnoho a byli bychom bývali zbaveni této nadvlády;
prasklá céva nebo z·esláblé 'Uko mohlo nás osv'Uboditi ke škode ceského divadla, jež by bylo na ptI1 utonulo
v názorech, podobných názorum »Vanl«.
Skutecne tedy nechci vážne diskutovati s ideami
o režii, obsažen~'mi v posledním císre »Varu«. Chci tu
jen zastaviti se na chvíli u sociologiakého výkladu,
jímž p. prof. Nejedlý provází svujl odsudek. Jemu jest
spor lmeú divadlem, hranÝm po starém volném zpusobu a mezi divadlem rúi jne výtvarné jednoty sporem
mezi - individualismem a kollektivismem. »Despocie«
moderní režie je »nejdalším dusledkem cirého :individualismu«, jak se projevu je i v politice, kdežto starý
zptlsob, kde nehledelo se na predstavení ~ako na výtvarne rytmickou jednotu, jest kolektivistioký. Nemýlím-li se, hájil svého casu p. dr. Nejedlý Ivinohradskou
vzpouru operetní a ulicní Duzy, technického personálu
atd. rovnež z h1<ediska kolJektiva,ljež se vzbourilo proti
individualismu. Tato tendence je z demagogických instinktu poprev,ratových a byl bych z,vedav, hájil-li by
p. 'profesor na pr. nekdejší bouri studentstva proti
prof. Masarykovi v IIilsnerove afére. Jaký pustý mechanismus merítek! Z tohoto hlediska by bylo nutno,
há jiti zvtIli každého hráce orchestru,
znásilnovanéh,)
individualistou dirigentem, každou pohodlnost technického personálu, jenž v normálnÍlch pomerech pracuje
radeji méne než více, každou neochotu množství mysliti a nove se orientovati. Doufám, že p. prof. rozumí
hudbe aspon trochu více než tdivadlu, i táži se, z jakého duv,odu smí moderní dirigent po svém cháp?.ti
Beethov·ena a nutiti své hudebníky, aby se I podvolili
jeho predstave, rytmu, pojetíl? Což je konecne symf()nická básen necím tak podstatne jiným než básen dramatická? A nestudují, houslisté leccos z Beethovena pJ
cel~r život? Hlediska páne profesorova j ou i :po této
stránce neudržitelna.
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Po stránce dejinne vývojove JSou ovšem, smešna.
Nejprísnejší a nejabsolutistictejší
režitér byl Brahm;
prvý, jenž železnou rukou vytvoril soubor takovi}'ch
individualit, jako byli Sauer, Lehmanová, Basserman,
Rittner, etrev z nich nemilosrdne vše, co bylo na úkor
prísné forme predstavení.
O jeho tyranii, již herci
pozdeji se naucili milovati, vyprávely se povesti. Tento
Brahm jest prvým novodobým divadelníkem, jím ž
z a s e vtrhl na j,evište s o c i a 11i s m u s a k'U e k t i'V i s mu s. Což není
bezohledné podrízení se celkovému \tónu a rytmu predstavení práve tím nejkolektivnejším, nejvetším bojem proti individualistické zn11i?
Což není Lenin v tomto smyslu nejvetším tyranem
kolektivnosti? Kdyby p. profesor byl trochu fobeznámen s tím, co je moderní režie a nemluvil o všem tak
príliš z.'levé ruky a »popurá.rne«, vedel by, že nejv,ctší
»reži jn í zvule«, pri níž by musil házet bomby, se ,dcje
práve u nejmodernejších
ruských - komunistick~Th
inscenatoru. Zde jsou herci namnoze redukováni na
akrosaty a mrtvé nástroje. Toho dosud u nás není.
Moderní režijní proud jest omezením hereckého »liberalismu« a není despocií již z toho dtIvodu, že moderní
režisér stejne se podrobuje a slouží jako každý z jeho
spolupracovníku. Podrobu je se umeleckému cíli vecera
na úkor své Ipopularity, neupoušteje od své objektivní
a obecné predstavy. Žádn}r skutecný herec nemltže tu
nic ztratit. Leda trochu klidu, cte-li názory, pri nichž,
iak praví Marc Anton, soudnost prchla k lít}'m šelm;lm.

I

Leoš

Janácek.

Jeden obsahove z nejspornejších soudob}'ch skladateltl; je težko psáti o nem jubilejní clánek, trebaže již
sbví sedmdesáté narozeniny,
Beze sporu jest, že je to
jedna z nejskvelejších individualit, fascinující hudehní
šíre. Janácek neví, co jest koncentrace; plyne ze šiToka, je pln zemité vtme, ale i tvrdohlavosti.
Na svou
hudbu vym}'šlí si teorii a pro špatne psanou a špatnc
ctenou teorii neni jeho hudby slyšet. Proto ty rozpory.
Janácek se však ani nesnaží, ahy je nejak preklenul.
Z nenadání v nejakém clánku ci pri prednášce uderí
slovem, jemuž v tu chvíli do duše verí, a jež jest i zlolajné Smetanovi. Nebot Janácek jest vyšlehující osoba
jako jest vyšlehující umelec. Chvílemi ztrácí se kontinuita jeho slovesn~rch projevtt s hudbou, vetším dílem
teprve v kontinuite obou cástic jeho osobnošti lze rozumeti J anáckove hudbe. A to jest zajisté prední úkol
u hudebníka.
11ekli jsme: trebaže již slaví sedmdesáté narozeniny.
V sedmdesáti Jétech profily b)'vají vyhraneny, dílo
takového mistra známo, ano, koluje již v blízk}'ch kruzích i dílo zapocaté. Janácek má z posledních mcsícu
nic více, nic mine, než dve opery, dosud neznámé. Kde
tedy koncí jeho prekotný vývoj?
Jen po technické
stránce lze ]anáckuv profil zbádati. Janácek s pec i aJ i s a c í h ude
b n í c h výr a z o v Ý c h pro s tre dk lt formuje ráz své hudby, urcite lokalisovan), a z nCJ
ho stanoví legislativu moravské národní hudbe. Je:t
opravdu jediný moravský skladatel, jenž nikoli rodovou souvislostí, nikoli jen užitím hudehního folkloru,
nýbrž se vším tímto a nad to svojí individuální osobností vytvárí typ, jejž lze nazvati více méne prípadne
moravský.
Je zajimavo: tento útocn~', pohybliv)' duch je permanentne pokládán za hlavu moravského hudebního kon-
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servatismu.
Jest žákem Krížkovského
- u Grilld
v Lipsku naucil se práve jen technice, predevším brme, patrne proto, aby jí tím vehementneji rozbíjel hyla snaha povýšiti Krížkovského na moravského Smetanu, byla vlUe vytvoriti hráz proti hudbe z »království«,
a z tcchto premis i skutkú odvozeno míncní, že Janácek
je konservativní.
Jest však útocný a kOllsavý. Je však
i tak veliký, že proste svou eksistencí staví se proti
tomu smeru, jímž vyvíjí se ceská hudba dnes a jak vyvíjela se vcera. Nezapomínejme na Janáckúv vek, kdy
jako zralý muž postavil se proti dvema generacím, Kde
však stojí psáno, že ten, kdo se staví proti, je hned
zpátecnický? Že výsledky mohou retardovati dej, je jisto. Jejich motorický impuls u Janácka je však krajne
radikální a prevratný.
To jest tragedie a také sláva
umelce.
Janácek vyšel ze Zeme. I-I1e, zamenuje Zemi za zemi,
uvidel její individuální krásu, její živou mluvu a mnc"
lecké založení. Spád reci je mu tak drahý, jako zapísknutí nejakého ptáka. Obojí tak drahé, že mají být zapsány v notách, umelecky pojaty jako prvek v dílo a
technickou tvorbu.
Jeho názor nepraví však niceho
o mez í c h sty
i s a c e, tedy o podstate hudebního
zužitkování.
Zde vznikají další rozpory a nedorozumení. Nelze se také dohovoriti, nebot stojí tu proti
sobe vlastne názor proti názoru, zásada proti umínenosti, tVl'n-cí žár proti vym:),šlenosti. Oboje strany reklamují krásneji znející epitheton pro sebe a z toho odvozují kvalitativní roztrídení. Kde Janáckovi zní Zeme,
je to treba »Zápisník zmizelého«, »Hradcans.ké písnicky« pro ženský sbor, v »Káte Kabanové« atmosftra
olby, bm jeha hudba stoupá v takový úžasný lyrický
stav, že z neho vyrLlstají prímo základy nové zpevohry.
Negující ovšem romantický názor na zpevohru. Kde
však J anácka zmocní se zeme, tam takt po taktu stih:l
'1ejaký náhodný spád melodický, mluvný, zvukový, a je
ho užito jako j e d i nem o ž n é h ci vyjádrení; a tam
také zvedá se odklon proti nemu. Janáckl'lV stylotvorn:\'
princip lze nazvati zhruba a u t o nO' m ním e o di e.
Leží prevážne v orchestru. Hlasy nad ní halekají.
Rozpor mezi jeho a soudobou hudbou, jmenujme typ
Suk, Ostrcil, Zich, de facto zamlká. Janáckovo dílo
neguje romantický zpevoherní produkt. Tito také, jinou cestou. N a zásade oné melodické autonomity n :0hou se sejíti. Jen ve výkladu, jaká je to melodika, se
rllzní. Oni zastávají princip polyfonického r-cálného
hlasu, Janácek princip melodie an sich, urcite zbarvené
teritoriálne. JanácE'k miluje deskriptivní moc:elaci, uni
architekturu koncepce. Podstatný rozdíl ukazuje se již
na prvém stupni srovnání.
J anácek je elementární,
v projevu osobnosti i hudby. Bezohledne elementární, \
práve tak, jako elementární a velkozrný je jeho hudební fond. Snad již vysví tá: Janácek, trebaže proti nemu
jeho vlastní teoretická zásada mluví, ve s'kutecnosti je
bojovník za novou hudbu, za tu, jež po prípade nevy ..
tvárí se ani pO'jeho. Zamítá starý ideál motivicky ucesahé hudby, prO'hlašuje svým dílem ideál hudby tématické, horizontální. At výsledky jsou j?kékoli: lhostejno, zda chte ci nechte, svou hudební úžasností pomá ..
há tvoriti soudobou formaci hudby. A treba i negací;
tím, že je taková hotová, dokonalá, v sebe u?Clvrená a
ze sebe vycházející osobnost, definuje vyhranený protipól, protisílu velké kapacity. Jedine v zápasu dvO'u skutecných umeleckých sil tvorí se dejiny umení. V klidné
zátoce samých souhlasú možno se sice násobiti,
ne
však probojovati. V tomto pak umeleckém hoji spocívá
Janáckova dejiná posice v ceské hudbe.
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O knihách a nakladatelích
aneb:
(Z

Od r.1.850 nic nového v literárním svete.

almanachu

francouzských
I' o k 1924.)

spisovatelu

pro

»Tištená kniha existuje nanejvýš ctyri si;]. let a v nekterých
zemích už se v?:máhá tak, že ohrožuje starou rovnováhu zemekoule. LidiJvá kultura dospela k prekvapujícímu
a necekanému
období: k papírové dobc. Od tcch clob, co kdekdo delá knihy, prodávají se povážlive málo. Naši mladí autori by dokázali ostatne
napsat si sami celé knihovny, kdyby se jim do t()ho. nikdo nepletl ... «
Pres scdmc\lesát let uplynulo od doby, kdy Charles Nodier
napsal tyto rádky, N uže, zdá se, že byly napsány dnes.
Neprožíváme
vskutku papírovou dobu i s její papírovou ntcotnostÍ?
Literární otázky JSOU :cím dál tím více na denním porádku.
Sice denní listy ještc neposkytuj í tolik místa nové knize jako
vražde nebo automobilové nehode. Ale pres to si ho vydobyli už
literární redaktori tolik, aby v jej ich rubrikách ved~ sv Lij žívot
celý ten s'V'et autorL!, nakladatel LI, bíbliofiIL!, mecenášu a antikvár6.
Ti; kterí seznali dnes rozmanité praktiky, o kterých dríve nevcdeli, používaj í toho, aby žalovali na mnohé zjevy, které považuj í za nové.
Nekolik ukázek a výnatku ze starých clánkLl je snad poucí, že
už r. 1850 i lidé i zpusoby byly stejné.

Mladí literáti z r. 1923 stýskají si jmenovite na nesnadnost
proniknoutí.
Nfyslí snad, že dríve bylo lehkou prací ochocit to
krásné dravé zvíre, jemuž se ríká sláva?
»Každý se tlací, strká a hledí souseda vystrnadit,« psal r. 1843
Albéric Second. »Dstup, abych zabral tvé místo! je modním
heslem a egoismlis žiVotní nutností. A jakž také jinak, když na
sebe menší uprázdnené místecko se dere na dve ste dychtivých
soku? Když se lidé trhaj Í s neuv,eJritelnou zurivostí
o ministerská
kresla stejne jako o trafiky?
Když je dvacetkrát
více aávokátu
než procesu,
které by prohráli,
více ma1í1rLI
než' portrétu, které by malovali, více voj ákú _ než vítezství,
kterých by dobÝvali, více lékaTt! než nemocných, hotových dát
se odpravít na lepší svet? Když všechny východy jsou zaplneny.
precpány, zataraseny, nabity?«
N echt literární debutanti se poucí z historie svých starých ·soudruhú a vezmou si k srdci naucení! Bohužel tato rada, kterou
jim zde zdarma nabízím, má velkou vyhlídkU.. že jí asi nebude
nikdy použito. Zacátecníci
jsou zpravidla
presprUiš zabaveni
psaním, než aby ztráceli svuj cas cten.ím.
SpÍbjí
radeji nakladateli,
který odmítá vytisknouti·
jejich
veledUa.
»0 nakladateli!
ty strašlivá
mocnosti, objeviteli
a podpora
talentu! magický talismane. který O'tvíráš brány nesmrtelnosti,
magnetický vodici myšlenek, díky kterému mohou jako zárivé
jiskry sršeti do dálek, tajuplné pajítko V ablasti duchu; naldadateli, kterak to .. že nevím, jak dosti dustO'jne tebe oslovit? VideI
jsem, jak pokarne k tobe orodovali a zUlriv'ij na tebe daráželi,
slávou tebe .3tíhali a kadidlem okurovali; videl jsem knížata literatury ocekávati v preds,íni pokorne tvéhO' príchodu jako panovníka mocného, a obskurni pisálky há:zeti pa tobe kamením jako
po tyranu ukrutném. Hromosvode nadeje a hnevl~ úcty a nenávisti, jak te oslovit, abych ani tO'be, ani sobe neublížil?«
Elias Regnault se taktu tázal roku 1850'. Roku 1923 mu ješte
nikdo neodpovídá na otázku. Ale treba podle pravdy vyznati,
že vzájemný

styk nakladatelu

ft

spisovatelLt je dnes velmi vlídný.
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Zd:t1o by se SpIS, ,e napetí vyskytá se casto mezi nakladateli
samotnými. Tomu se vytýká, že zakládá literární ceny, aby je
pak získal pro díla vlastního nakladatelství,
onomu, že udává na
obálkách fantastické císlice' náklauu.
II
Aic poslyšme

znovu, co praVí Elias

Regnault:

»Vyskytají
se nakladatelé, osobující si myšlenkovou
vynalézayost a stežuj ící si stále na krádeže, jichž obetí se stala jej ich
geniálnost.
Tito povznešenci nad ostatní 'vidí ve svých všech
soudruzích v povolání jen' podloudníky žij ící z podvodu a drancoyání. Jakmile vyjde nejaká novinka, spustí pokrik: »Byl jsem
okraden o myšlenku!« Vynálezci tak zvaného literárního majetnictví meli by si dobre povšimnouti
tohoto typu, jemuž dali
sami vzniknouti. Podivili by se, k jakým dLls1cdkLlm mLIže vésti
jejich systém.«
»LJznáváme nicméne rádi., že celkem vzato j sou nakladatelé
dosti rozumnými lidmi, aby se vyrovnali mnoha spi sov atel 111;
avšak jejich nejobvyklejší
vadou jest, že kdežto vl"lci obecenstvu
vystupují jako lidé ciste umeleckých snah a zájmu, jednají se
spisovatelem ciste po obchodnicku.
S prvním mluví stále o obetavosti, s druhým o svých penežních starostech;
na publíkum
jdou se zvucnými a honosnými frásemi pro spisovatele jim zbývá šedá a smutná prosa skutecnosti.«
»Tak dochází k obapolným steskum a žalobám, které jsou také
možná vzájemne oprá'vncny;
nebof nikdy se nakladatel a Spisovatel nepostaví na tutéž pudu ... «
Tehdejší kronikár se vyznal dobre v lidech. Tak tomu opravdu
by\(' za jeho casL!. Tak tomu bude stále, ponevadž to je lidské!
Je nesporno, že v otázce vydávání se spisovatelé neshodnou
nikdy s vydavateli, lec budou-li pro svou osobu hVlotne uspokojeni.
1"1

*

*

*

o

vydávání knih bylo s'vedeno hojne plItek za posledních mesk,i. PoukazonJo
se na cetné domnelé nesprávnosti a tvrdilo
se, že kniha se nemá nikdy a za žádných okolností uvádet na
trh jako lékárnický výrobek: »J e to zase jeden z dusledkLI naší
korupce!« prohlašovali kazatelé.
Ale jako v jiných otázkách, poví nám Elias Rcgnault i v této,
jak tomu bylo v jeho dobe:
»Vydáv[lllí knih je v literární industrii nový zjev, ktcrý zasluhuje, abychom- si ho Všimli zblízka. Co se tkne nešvaru, je
jich až až. Pochvalné úsudky placené od rádku a patenty na
nesmrtelnost cenené podle množství sloupdl byly vždy proti ohla·
šování oprávncne podezrelých pohnutek. Ale úhrnem vzato, nebyla rek I a m a nikdy považována za poslední soud Obecenstvo
ji lehce prohlédne a P1rijímá ji jen jako lepší druh inserátu.
Avšak vynášela-Ii reklama nekdy knihy prostrední ceny, zachránily zase casto její houževnaté poukazy pred zapomenutím díh
:''lslužná. Nci.Jof, r:etajme si to, široká verejnost je koketa, na
niž se musi útocit; ti, kdo jsou od ní odvisli, musí jí hledet vyhovet, a svudnost inserátu zdolá casto její chlad a probudí její
smysly. TCIl hlas, který doléhá bez ustání k jejímu sluchu je
konecne slyšen; a tato vytrvalost, ne nepodobná dvornému ucházení se, dojde posléze své odmeny.«
»Ostatne kdo ve veci reklamy je pravým viníkem, nakladatel-.
kterého zatežuje nejtíživejší
daní, nebo tisk, pro nejž se stala
pl'al1lenem nepríslušných
zisku? Kdyby se v novinách pestovala
pouze spravedlivá
a poctivá kritika, vymýtily by se placené posudky a nakladatel by ihned upustil od reklamy!. kdyby byla jen
obtížným obchodem. Ale kritika ustoupila spekulacnosti a spraVedlnost skomírá pred bohatou žní odmen ... « 1Již v r. 1850 byly nárky na nedostatky literární kritiky!
Což nevadilo, práve jako dnes, vážl1lým milovnikúm vzácných
knih, aby nechodili na duležité dražby a nedovedli rozpoznat
cenu hodnotného díla.
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Práve jako dnes? rekli
lovníci lmih:

jsme. Za našich

dob jsou vážní mí-

»Predevším
a hlavne jsou zbohatIíci, tvrdí ihned škarohlí
dové.skuteCní znalci nemají už penez. Ti', kterí mají peníze, nerozumí ani zbla veci. Žalostná situace 1«
Beda!

tu zase pranic

no'vé~10.

»Nedávno,« vypráYel r. 1841 Charles Nodier, »nal'Štívil mu)
známý težkého kapitalistu,
milionáre, jehož rukama procházejí
ustavjl~ne všechna jmení prLlmyslu a obchodu a vracejí se do
nich zvetšená a rozhojne;lá o zlaté výdelky. Hledaje únik z prepychu obklopujícího
jej, projevil prání podívat se do kníhovny.
"Do knihovny? pra'vil Kresus, nenamáhejte se, tu je.« Opravdu.
jeho celá knihovna záležela v ohromné náprsní tobolce, nabité
hankovkami. »Myslíte«. dodal financník s posmešným úšklebkem
hlupáka, jehož chytrostí je, že zbohatl, »myslíte, že nejslavl1'~jší
knihovny na svete' mají svazek stejné ceny?« Co ríci na takovou otázku, ne-li, že clovek, mající takový vzácný svazek, je
k politování, že se mu nechce koupit si jiné.«

*

'"
*

Letos. se bude mnoho a 'vášnive debatovat o prodávání knihoven. Spolu s kníhami Roberta de Montesquiou dostaly se do dražebního ohne soukromé dopisy a listiny ocividne sverené do
uschování pro duverný ráz. Nejde tu se strany tech, kterým byla
kdysi prokázána duvera, zrejmel o zneužití této duvery? Mají dedicové právo rozkramarit
veci, které najdou v zásuvkách psacího stolu nebožtíkova?
Celá novínárská
obec francouzská se
zabýVala touto otázkou, o níž není nesnadno vzbudit široký zájem. Opírajíc o r[zné duvody, shodla se velkou vetšinou na
t(;mto volání:
»Kam dospejeme, bude-li dovoleno zacházet tak nešetrnc se
svereným tajemstvím?
.. «
A tak r. 1923 se opakuje pri prodeji trapných dopisLI Verlainových pouze to, co se priházelo zhusta r. 1830 jiným spisovatelLlm:
»Pred nejakými deseti lety, vypravuje Charles Nodier, prihodila se v parižské kavárne po snídani cizinci, geniálnímu cloveku, náhodou rremile p.rekvapující smešná vec, jak tomu nezlídka bývá u lidí do neceho úsilnc zabraných. Zapomnel doma
tobolku a marne pátral ve svém portefeuille po nejaké bídnc
zatoulané I i b r e, když tu jeho oci spocinuly mezi rozlicnými
adresami v jeho tašce mane na adrese nevím jakého vc!možného
milionáre, který bydlel nedaleko. Napíše vznešenému Turcaretovi, žádá o zapujceni dvaceti franku na hodinu, pošle po cíšníkovi svuj list, ceká a dostane jako celou odpoved ne. Naštestí
pošle mu prozretelnost
do cesty známého, který ho vysvobodí
z nesnází. Tato anekdota by až posud byla velmi všední než aby
stála za vyprávení, ale není ješte u konce. Geniální muž Se stal
slavn);nt, což 'se nekdy genio'vi prihodí, pak zemrel, což drive ci
pozdeji se prihodí každému. Zvest o proslulosti jeho díla pronikla až do bankovních salonu a cena jeho autografu, neznamcnaná na burse, vzbudila velký rozruch pri verejných dražbách. Byl jsem pri tom, když tento ctný, žel marný apel na
francouzskou
laskavost, byl vyvolán za ISO frakll v dražbe, pri
níž jej podal potajmu sprostý bohatec, aby jím zlákal choutky
..Lmatérú, a divil bych se opravdu, kdyby se tento kapitálek dnes
aspon neztrojnásobil
v tak diskretních, své veci znalých rukách.
Co dokazuje, že odmítnuté
dobrodiní se vyplácí stejne jako
každé jiné.«
Což dokazuj e rovnež,. že není nic nového pod sluncem. N ehoršeme se proto príliš na události, 7Jpravídla tak malicherné.
A uchovejme si všechny síly na to, abychom. dovedli mnoho odpouštcti .. ,
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považovány za kantraband.
»Daily Te1egraph« mcl již v rOce
1808 své zpra'vodaje ve Franci'i" v Rusku, v Prusku, Indii a!
Kanade.

*

Šafrállck:

Telegrafní zpravodajství.
Zpt'úva existovala dríve než noviny. Po~reba zpráv hospodár8kýclt
politickJ~ch
a kulturních
byla vlastním
dtlvodem
vzniku novin. Od druhé poloviny r6. stoleti, kdy se datují pocútky organisovaného
obchodu se zpráYami, až do dncšníc:t
dnlt, kdy telegraC, telefon, letectví, radiotelegraf
a radiotelefon
jsou hlavními komunikacními
prostredky moderni zpravodajské
služby, odehr;l á s~ napínavá historie a dramatický vývoj zpravodajst ví, jehož úloha v živote hospodárském
kulturním a politickém a ve veškerém lidském snažení jest nadmíru významná
a dosud nedokoncem..
'izina mltže se vykázati velikou odbornou
literaturou
o zpravodajství.
Dejiny zpravodajství
a svetových
t(;legrafních agentur, technické otázky zpravodajské
služby, hospodárská stránka zpravodajského
podnikání a jeho politický význam jsou ve všech jazycích zpracovány s \'edeckou system aticnost~ a vysoké školy v cizine probírají
nejruznCJjší otázky
zpravodajské
ve ~láštních
seminárích
a celorocních kolegiích.
V techto úvahách pujde o to, nacrtnouti aspon v hrubých rysech
11istorii zpravodajské
služby do svctové války a vylíciti zpravodajskou službu za 'války a po válce na základe dosud nezpraco~
vaných pramenll,

*

Války fl:ancouzsko-pruské
úcastnila se celá rada zpravodaj lI,
zejména anglických. PH jedné ze zahajujících .bitev této války
odehrála se tato známá episoda: Anglický
zpravodaj
»Daily
Ne\Vs«, Archibald Forbes, chtcje nejrychleji podati svému listu
zprávu o prubchu první velké bitvy, byl vzdálen od nejbližštho telegrafního úradu, disponujícího
jedinou linkou a jediným
úredníkem. 30 mil a mel mnoho konkurentu. Kdo z nich do tihl
první telegrafního
úradu, mohl obsaditi linku až do odeslání
celé depeše. Nastal tudíž divoký závod na koních z bojište
k telegrafnímu
í\radu. I'orbes byl v nevýhodc, nebot nekterí
z konkurentu
meli zprávu již pripravenu, kdežto on nemel napsáno ani slovo. Kdyby byl jeho konkurent
dostihl dríve telegrafn. byl by býval Í'orbes ztracem Pobídl tudíž kone ostruhami a dostihl jen o nckolik hlav dríve telegrafního .úradu.
Uchopil telegrafní blanket, prišpendlil jej na otevrenou stránku
knihy Genesis a požádal úredníka,
aby blanketem
oznacené
místo telegrafoval
do Londýna. Když tato zpráva zacala docl·ázeti do redakce »Daily News«. domnívali se tam, že se Forbes
zbláznil. Ale když asi pa polovici první kapitoly zmcnil0 se
náhle biblické vypraVování v živé lícení odehrávající
se bitvy,
tu si teprve uvedomili, co vlastne Forbes ucinil a »Daily N e\\'s«
získala druhého dne památný úspech.
Tato histarka
názorne osvctlujc
podstatné
stránky zpravodajstvÍ" predevším jehO' nezbytnau rychlost, jíž ovšem nemá být
ukojena pouze zvedavost ctenáru. Pro obchodníka,
politika a
cclou verejnost jest rychlá a objektivní
zpráva elltležitým faktorem verejnéhO' ži'vota. V klasické zemi obchodu, Anglii. venovaly denní listy již pocátkem minulého století nejvetší pozornost péci o t'ychlé zpravodajství.
»Times« platily na pr.
kurýru 2000 fr. za každou cestu z Marseille do Calais, kterou
musil vykonati za 6óY, hodiny a kromc toho 50 fr. za každou
usporeno u hodinu z toho dtlvodl.l', aby obdržely zprávy z Indie
o nekolik hodin dríve, než došly do Londýna zprávy prastrednictvím královské pošty. Zakladatelé »Timestl«, oteQ syn a vnuk
'Va1teravé, veno'\'ali zpravodajství
nebý\'alou pozornost. Prvního.
zahraniFllího zpravodaje vyslal syn '!\!alterllv do Altonyl. aby
zasílal listu zprávy o prllbehu napoleonských
válek. »Times«
mely v téže dabe zvláštní lod, která krOUžila v kanálu La
~lanche a získávala taj ne od rybiru francouzské listy, jež byly

Zavedením teíegrafu nastaly ve zpravodajské službe podstatné
zmeny. Jakmile
byly ,dány telegrafní
linie k dispasici sou·
kromým osobám, pocaly vznikati zvláštní podniky, zabývajíci sr
t. zv. zpravodajské kanceláre.
zpravodajstvím,
V Paríži, v bricátých letech minulého století, datují se první
pocátky saustavného sbíráni a zužitkování
zahranicních zpráv.
Tehdy zacala v Paríži vycházeti Garnierava korespondence, která
se zabývala excerpováním
listll všech evropských zemí a roztsílala excerpty francouzským
listum. Podnik prešel v polovine
30. let do rukou Char1es Havase. Havas zrídil mezi LondÝnem,
Bruselem a Paríží pravidelnou
poštu poštovních holublt kterí
Vykonali cestu z Londýna do Paríže za 6, z Bruselu do Paríže
za 4 hodiny. Roku 1850, když byla dána telegrafie k všeobecnému používání,. rozšíril syn majitelltv Auguste Havas svoji
agenturu a poslal do všech hlavních evropských mcst své kores·
pondenty.
Hlavní rozvoj Havasovy agentury
datuje se od roku r856,
kdy Havas mladší spojil svi'tj podnik s insertní kancelárí BullieroVou. IIavasova kance\;ir dodávala asi 200 nejdiHežitcjším krajinským listtlm denne telegrafní
zprávy o parížských a zahranicních událostech a vyhradila si v techto listech urcitý pocet
rádku pro inseráty. Nové prostredky,
které tímto zpusobem
získat venoval Havas na rozšírení zpravodajské
služby. Zrídil
2gentury v Madride,' f~íme. ve Vídni, v Bruselu a v Americe.
V Nemecku navázal spojení s Wolifovou
telegrafní kanccl~r\,
v Anglii 's Reuterem. Krome toho angažoval JIavas témer ve
všech evropsk);ch a americkÝch
státech a hlavních mestech
francouzských
departementll
stálé korespondenty.
V Paríži byli
v pohotovosti
spolupracovníci,
kterí mohli v každé dobe odebrati se v prípade nejaké mimorádné
události dO' kteréhokoliv
Idílu sveta.
Nástupce
I-TavasllV'. Lebey (prevzal rízení agentury 1873),
zdokonaloval postupne zahranicní službu zpraVodajskou a zrídil
krome toho v Paríži úplnou reciakc"í kancelár, která pracovala
pro krajinské
listy tím zplls'obem, že jim dodávala'. opet za
urcitý pocet jrádku pro inserci, nejen zpráv)", nýbrž i politickou
cúst listu, zpracovanou
podle politického
smeru listu, ruzné
zprávy obchodní a financní, literární úvahy a rom[lllY. S pokrokem navinové a tiskarské techniky docíleno bylo tohci! že II avasova agentura vysázela vecer v Paríži materiál pro krajinský
list, odeslal jej nocními vlaky na patricné místo, kde se hned
tisklo císlo listu. Tímto zpllsobem zásobO'Val Havas listy v okruhu
400 km kolem Paríže. Lebey rozšíril sít venkovských agentur
ve Francii, které podávaly jednak zprávy z Paríže
interesovaným huhum .. sbíraly inseráty pro parížské listy, jednak vykonávaly zpravodajskou
službu z venkova, takže 'výlohy, spojené
s vydržováním
agentur, byly kryty jejich pHjmy. Podobným
zptlsobem byly vydržovány
zahranicní agentUt'y. Lehey uzavrel
totiž smlouvy s jinými velkými zpravodajskými
kanceláremi
zahranicními, jejichž zprávy byly zužitkovány ve I'rancii, a 'vice
versa. YClnoyal také pozornost zemíml v nichž se uplatnovaly
francouzské zájmy. Zrídil agentury v severní Africe, v Alžíru,
Tunisu a Tangeru. V Americe obsadil Buenos Aires, Rio de
J aneiro, Sant Jago cle Chile, Valparaiso
a Montevideo. Pllvodne byla i švýcarská zpravodajská
služba pod jejím vliVem.
Havasova kancelár zabývala se také sprostredkováním
soukromých obchodních
tel~gramtl dO' ciziny, které vzhledem k dokonalé znalosti dopravních cest a zvláštním smlouvám s kabelovými spolecnostmi
dodúvala rychleji a lacineji než instituce
jiné. Insertni
ocldelellí jest od roku 19r4 samostatný podnik
(»Compagnie
Générale des Annonces«),
jeh ž akcie z vetši
-cásti jsou v rukou Havasových akcionáru.
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Na podzim r. 1849 pocaly se uplatnovati
ve zpravodajství
2 mužové, kterí založili nová zpravodajská
centra: Dr. Bernhard
\Volff v Berlíne a Pavel Julius Reutcr v Cáchúch. Reuter.
rodilý Nemec, zrídil tam kancelár, jejímž úcelem bylo sbírati
v západních zemích materiál a dodávati jej do Nemecka a dále.
V r. 1851 presídlil Reuter do Londýna,
Reuterovy
pocátky
v Londýne byly velmí tcžké. Anglické listy mely již dobre
zaVedené zpravodajství,
chybel jim pouze pevný systém,., a pak
jejich zpravodajství
bylo príliš drahé., Reuterovy
návrhy na
reorganisaci
zahranicního
zpravodajství
nebyly
londýnskými
listy prijaty
s nadšením.
Teprlve, když jim Rcuter
nabídl
zdarma ctrnáctidenní
dukaz ","hodnosti svého
ystému, získal
rázem pudy ve všech londýnských denních listech s výjimkou
»Timesú«.
Ale ~ tentc, nejvetší svetový list byl nucen brzy
\zdáti se svého odporu. !\ a Nový rok 1959 v Paríži prohlásil
Tapoleon lIT. pri audienci rakouskému vyslanci baronu IIi.ibnerovi, že jeho pomer k rakouské vlácJ:8 není tak dobrý jako dríve.
Zprávu o tomto pozoruhodném
projevu
rozšíríl v Londýnc
Reuter listúm jím obsluhovaným.
Pouze ~)Times« ji nemely a
byly závažností zprávy donuceny vydati zvláštní vydání s ReuterovÝIll. sensacní m telegramem.
Tím ovšem
utrpela jej ich
zpravodajská
prestyž
a byly nuceny vzdáti se odporu proti
Reuterovi. Svoji povest upevnil brzy na to Reuter jiných skutkem. Když byl zavražden
americký president Lincoln, nemohl
již ncW'yorský ReuterLlv korespondent
zprávu odeslati poštovním
parníkem, nebot parník již odejel. Najal tedy zvláštní parník,
který poštovní ioeI dohonil a zprávu jí predal. Zajímavý je také
.:pusob, jakým Reuter se staral o rychlé predání amerických
zpráv pobrežním
telegrafním
stanícím.
Poštovním
parníkLIl11
vyjíždely 'vstríc yachtcvé !odice, aby prevzaly zprávy zabalené
do plechových krabic, jež jim byly hozeny na palubu, a odjely
s nimi do Crookh~venu, odkud byly telegrafovány
do Londýna.
V šedesátých letech minulého století vybudoval Reuter kabelové spojení transatlantické.
SVllj podnik premvnil na akciovou
spolecnost (Reuter's Telegrame Company Ltd.) a kapitálu takto
• získaného použil k v)'stavbe kabelú a k úpravc spojení s Indií
a Amerikou.
V sedmdesátých
letech bylo vystaveno kabelové
spojení s 'východní Asií, Afrikou a Jižní Amerikou, a Reuter
zrídil své kanceláre v' Indii, v' Egypte, v Cíne, v Africe;
Kanade a Jižní Americe, v Persii a Australii. Po smrti ReuteI-ove r. 1899 prevzal podni).;: jeho syn Herbert. Na pocátku války
utvorila se skupina financníkll a koupila veškeré akcie Reutes bankovním oddelením za 550.000 liber šterrovy kanceláre
linkú. Ve vedení a osobních pomerech nenastaly
tím žádné
zmeny.

i
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V revolucním
roce 1848 vzniklo v Berlíne množství listú,
z nichž mnohé hrzy zanikly. Vedoucím listem tohoto období byla
»Nationalzeitllng<o
již po stránce obchodní rídil Dr. Bernhard
\ Volif. Tento podnikavý muž postaral se brzy o rychlé telegrafické zpravodajství,
jež bylo prístupné nejen listu, nýbrž i jin~m
zájemníkllm.
Tak vznikla »Telegrafní
korespondencní
kancelár«
zvaná krátce \Volffova
kancelár. Pocátky její byly krušné a
pomalé. Nemecké
telegrafní
linky sáhaly pouze k zemským
hranicím,
neboe v sousedních státech nebyla telegrafická
doprava dosud uvolncn~ pro soukromé úcely. Zprávy ze zahraIlii'.í byly dopravovány tedy až k hranicím a teprve odtud teIegrafovállY do Berlína. Rozvoj \Nolffo'vy kanceláre spadá do
let 1860 až 1870. V techto letech byly navázány také styky
s Rcuterem a Havas n. Havas i Reuter meli v Berlíne své
korespondenty.
jichž cinností
byl \Volffuv
podnik
ohrožen.
I. kvetna 1865 prešla vVolffova kancelár do rukou komanditní
spolecnosti a byla na podnet králllY vzhledem k zahran1cní konKurenci vybavena financními prostredky,
aby udržela své postavenÍ. Brzy na to došlo k boji mezi Wolffem a Reuterem,
který skoncil smírem, a IIa'vas, Reuter a vVolH uzavreli smlouvy
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o vzajemné vy ml' ne zpráv. K t~to úmluvc pristoupila v r. 1865
americká »Associated Press<<. Když roku 1867 vypršela lhiha
,mlonvy Reutera s \Volffem, zdráhal se Reuter 0bn<JViti smlouvu
za týchž. podmínek a žádal vetší honorár za americké kabelogramy, \\'olff na smlouvu nepristoupil a uzavrel s "Associated
l'ress« ,Iastní smlouvu, aniž by o tom byl uvedomil Reutera.
Rozvinul se nový úpas
a Reuter založil v Nemecku vlastní
»Telegrafní
kancelár pro sen~rní Nemecko« a zápasil s \Volfftm o zákazníky. S pocátku byl úspech na jeho stran~, ale \VoHf
s pomocí vl~dy zvítczil. R. 1870 došlo opet k smíru a od té
doby tvorí Reutel", IT<l\as, \Volff hlavní sít evropské zpravodajské služby, ktera za 'vitlky byla prirozene prerušena a po
válce doznala nové úpra\y_
V Americe smeroval výVoj te!l-grafního
zpra,odFljství
jlZ
od dob za\'edení telegrafu k spolecnému »koncernovému« podnikání. N ew)'orské listy dohodly se již v dobe obcanské války
na spolecném výmenném zpravodajství.
Každý list platil nrcitý
obnos za zprávy, které byly sbírány spolecne a lacinej i. než by
si je mohl opatriti každý list zvlášt Byla utvorena spolecná
centrála, která zprávy shromaždovala
a rozši,rovala je dále mezi
súcastnenými
listy. Tento ZPllsob zpravodajství
newyorskýó
listu se osvedcil a brzy pripojily se k nemu i jíné americké
Iísty a ne\\'yorský zpravodajský
koncern rozšíril se takto po
celé severní Americe. Skupiny úcastníkll v jednotlivých krajích
pocaly Se organisovati:
jedna z nich nazývala se A s s 0 c i a t e d
Press,
jiná New
York
Associated
Press
1 ew
y o I' k S t a t e A s s. P r e s s, B a I t i m o I' e A s s. P I' e s s,
P h i I a ci e I p h i a A s s. P r e s s atd. N e w Y o I' k A s s 0c a t e d P I' e s s byla z nich nejsiln:i0jší a ostatní slabší skupiny uzavíraly s ní smlouvy o dodávání zpráv. V r. 1865 vznikla
\Ve s tel' n A s s. P r es s. která rovnež uzavrela smlouvu
s newyorskou
spolecností. Tak soustredila se veškerá zpravodajská služba v New Yorku a New
York
Ass.
Press
naz)'vána byla proste T h e A 5 S. P I' e s s a stala se centrálou
amerického
zpravodajství.
Dlužno uvésti, že jec!notlivé organisace A s s. P I' e s s byly odvislé od newyorské centrály a
stály k ní ve smluvním pomcru jako pouzí zákazníci. Tento
pomer snažily se nekteré organisace, zej ména \Ve st e r n .'\. s s.
P r e s s, zvrátiti a usilovaly o novou úpraVu pomen\
jež by
jim zarucila úcast na veclení l<:oncernu a jež by newyorské listy
prinutila k tomu, aby, tak jako ostatní, zprávy platily. Newyorský koncern mel totiž po uzavrení výhodných smluv s krajinskými Ass. Press své zprávy témer zadarmo. Došlo ke sporum, W e s t e r n A s s. P r e s s se osamostatnil:l a poslala do
Londýna a \Vashingtonu
své vlastní zástupce. Její konkurence
netrvala dlouho a za nekolik týdnll došlo ke kompromisu:
Ne\\'
Y o I' k A s s. P r e s s' a W e s t e r n A s s. P r e s s vyslaly po
dvou zástupcích do spolecného Výboru, který mcl kontrolovati
obchodní stránku podniku.
Pátým clenem byl delegát ne\\yorského koncernu a »general manager« clen \Vestem A. P.
Také náklady celé služby byly stejnomcrne
rozdeleny, takže
došlo vlastne k fusi obou jmenovaných
podniklI, jež spolu-pracovaly v této forme až do r. 1892.
Ve smlouve A s s o c i a t e d P ,- e 5 s s jednotlivými skupinami
bylo ustanovení,
že novc založený list mllŽe se státi jejím
clenem pouze se souhlasem v témže meste existuj ící skupiny
Ass. Press. Toto ustanovení :I j int! okolnost, že totiž vznikly
nové prdvozní telegrafní
spolecnosti, které snížily tclegrafl\1
sazby a tím konkurovaly
dosavadní vVe s tel' n U n i on T cleg r ap h Com pan y, zpusobily, že rada nových listu sdružila
se v nový zpravodajský
podnik nazvaný U nit e d P I' e s s.
V r. 1887 uzavreli ncJ<terí clenové výboru As s. P r e s s tajnou
smlouvu s U nit e d P r e s s, která odevzdala cást svých akcií
dotycným clenúm výboru A s s. P r e s s a 'výmenou získala
zpravodajství
A s s. P I' e s s. Tento pomer trval do r. 1891, kdy
tajná smlouva se prozradila a oni clenové výboru A s s. P l e s s,
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kterí tajnou smlouvu s U. P. se obohacovali,
byli z A. P.
vylouceni. Oba podniky dostaly se-...tím do otevreného
boje.
\V e s t e r n A s s. P r e s s konstituo ,ala se po vypršení smlouvy
s newyorskou A. P. r. 1893 jako akciová spolecnost s náivem
T h e A s s o c i a t e d P r e s s ve státe IlIinois. R. 1900 pretvorila se A ss. P r e s s na dlrul.stvo a v této forme existuje
dodnes. Pred válkou stoupl pocet jej ích cknu na 900. Všichni
její :':Jenové jsou spolumaJiteli nebo splnomocnenými
úredníky.
T h e l"'s s. P r e s s Jest ohromný zpravodajský
podnik, disponuj ící 22.000 mílemi
pronajatých
te1egra fn íeh (telefonnich)
linek pro službu denní a 28.000 mílemi pro. službu nocní. R. 1902,
po úspešné evropské ceste gen. reditele Stone. který byl prijat
vedoucími státniky evropských
velmocí. italským králem, papežem a císarem Vilémem, uzavrela A s s o c i a t e d P r e s s
smlouvu s R elit e r e m, H a va sem
a, \V o I f f e m. Tato
smlouva, vstoupivší v platnost 1. cervna 1903, zavazuje jmenované evropské zpravodajské
podniky dodávati A s s. P r e s s
kopie všech zpráv, což prakticky provádcjí v Londýnc, v Pariži
a v BerlÍno
zástupci A s s. P r e s~, kterí jsou exponováni
u R e u t e r a, H a va s e a IVO I f f a. Výmcnou a obdobným
zpllsobem dostávají zástupci jmenoyaných
trí evropských kancelárí 'v NelY Yorku veškeré zpravod:ljství
A s:;. P r e s s. nred
válkou mela A s s. P r e s s zvláštní
úmluvy s C a nad i a n
P r e s s Ltd.,
s londýnským
Cen t r a lNe
w s a parížskou
A gen ceN
a t i o n a I e. A s s. P r e s s má krome toho korespondenty v celém svete. Její zpravodajství
jest dokon:llé a
tak rychlé, že na pr. zpráva o smrti papežove a volbe papeže
Pia obdržely londýnské Jisty z N ew Yorku. Rozsah služby
A s s. P r e s s ukazuje dobre fakt, že rocní náklady za vnitrozemní a zahranicní službu ciní 3 miliony doIladL
A s s. P r e s s náleží ve svetovém telegrafním
zpravodajství
velmi význacné a také velmi cestné místo. Družstevní
zpusob
podnikání zarucuje listum súcastneným
kontrolu zpravodajství,
což veliké agentury evropské nepripouštejí;
odkázány do jisté
míry na zpravodajství
R e u t e r a, H a va s e, IVO I ff a, jsou
evropské listy k tomuto zpravodajskému
kartelu
ve stejném
pomeru jako na pr. k papírnám, které novinám dodávají papír
a snad v rade prípadu v pomeru ješte nevýhodnejším.
Z evrop3kých plredválecných telegrafních agentur dlužno uvéstí
R a k o u s k o - u her s k o u k o r e s p o 11den cní k a n cel á r,
založenou v r. 1860 jako státní úrad, která spolecnc se soukromou
lVIa d a r s k o u tel e g r a f n í ko r (; s p on den cní
k a n cel á r í, s níž byla vázána smlouvou,
zásobovala zprávami bývalou monarchii a byla v tesn'ejším styku s balkánsk):mi státy a s Tureckem.
V predválecném
Rusku datují se
pu':átky telegrafního zpravodajství
teprve od let šedesátých, kdy
byla v Petrohrade založena S e v e r s kát
e leg r a f ní a g e nt u r a, spolupracující s vV o I f f e m a dánskou kancelárí Ritzauo'vou. Severska
kancelár
brzy zanikla a na její místo
nastoupila
R u s k á. tel e g I' a f n í a gen t u r a, která byb
sprostredkovacím
místem zahranicních zpráv, jsouc kontrolována
vládou. Teprve v prítomném století pocalo Rusko organ!Ísovati
vlastní zprayodaj~kou
službu. V r. 1903 zrídila ruská vláda
telegrafní
kancelár
pro komercní
zpravodajství,
která. mela
vlastní odbocku v Berlíne, dodávajíci v prVní dobe pOuze zprávy
bursovní, obchodní a prumyslové a pozdeji také politické. 1. zálrÍ
190-1 založena byla vládní Pe t roh rad s kát
e leg r a f ní
zpravodajskou
službu
a gen t u I' a, která postupne organisovala
ze zahranicí i vnitrozemí, zejména z asijského Ruska. Zpravodajst\"Í Pe t I' o h I' a d s k é tel e g r a f n í a gen t u r y z Cíny,
Japonska a z Dálného Východu konkurovalo
R eut erovi a
vcnovalo zvláštní pozornost Persii a balkápskÝm zemim. P. T. A.
byla ve smluvním pomeru s Wo I f f e m, lZ e u t e r e 111, ava sem a A s s. P r e s s a odebírala od nich evropské, resp.
zámorské zprávy. Za svetové války rozvinula 1'. T. A. rozsáhlou cinnost a dovedla tiežiti ze svého výhodného postavení.
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A gen z i a St e f a n i, založenou v r. 185-1, jejíž n':ist byl paralelní s politickým vývojem
Halie. St e fa n i praco'vala pred
válkou nejprve s I-l a v a sem,
pozdeji v souvislosti s trojspolko,vou politikou
s W o I f f e 111,. Ve Španelsku
byla to
A gen c e l' a b r a, která byla vlastne ocJIboci,ou H a v a s o vou,
ve Švýcarsku troj jazycná Š v Ýcar s kát
e leg r a f n í k a n( e I á r, která ve sv);ch zacátcích težce získávala PUd\1 proti
H a va s o v i. Na Balkáne byly telegrafní
zpravodajské
kanceláre odvislé od evropského zpravodajského
kartelu. A gen c e
TJ u I g are
byla s pocátku
vedena zástupcem R e u t e r o v y
k a n cel á r e a pozdeji
zústupcem R a k o u s k o - u her S k é
k o r es p o n den cní
k a n cel á r e. Pred válkou súcastnila se
A gen c e B u I g are na zpravodajském
kartelu, jemuž dodávala
zprávy a jehož zprávy za to prijímala.
V podobném pomeru
byla Agence
Télégraphique
Roumaine.
Agence
d e Co n s t a n t i n o p I e byla vedena spolecne H a v a sem a
pouze
R a k o u s k o - li her s k o u k a n cel ft r i a obstarávala
príjem a distribuci kartelového
zpravodajského
materiálu, aniž
!Jy sama koncernu zprávy dodávala. A gen c e d'A t h e nes byla
založena II a v a sem. T. zv. T i s k o v é k a n cel á rev
Belehrade a v Cetyni vymellovaly
ským kartelem. V severských
R i t z a u o 'vak a n cel á r,
E y ran
a norská Nor s k

do jisté miry zpra'vod;]jství s evropzemích pracovala \'elmi cilá dánská
švédská S \- e n s k a Tel e g I' a m
Tel e g r a m B u r e a u.

Doba

a lidé

Loni:; Delluc:

Bar.
(Z k ni h y »L e s ho m m es d e b a r.«)
Tri banja a piano si odpovídají.
NebOl nelze veriti, že hrají
v pravém
slova smyslu, když hrají
jakési vtipy na hru.
Snad by se zdálo, kdyby
se poslouchal
každý z hráUI
sám o sobe, že delá správný
hudební
rámus.
Tri banja
jdou sotva v témže tempu
a nestarají
se o piano. Piano
sebe, a kdyby byl' cas mysliti IIa to
se nestará o ne ani
bláznení, zdálo by se. že hodina ladicdvy práce a jinÝ pianista
by mohli mnoho na tom zmcnit. _
Klam! Klam! nebot banja jsou na jednom konci sálu, piano
na druhém, a vzdálenost nenapomahá harmonii;
vzdálena ocÍn1.
vzdálena srdci, jsou tri banja docela nová a piano je staré.
Ostaine ono zpusobuje nejvíce rámusu. Stálí hosté ríkají, že
dbá na kvantitu.
<,)

Lampy se houpaj í na konci dlouhých provazu. s níchž vlají
praporky poletující pri každém závanu vzduchu. Nal'akovaný a
pícchem. pobitý bar stojí proti dverím, jako piano proti banjum.
Tyto 'ctyri kouty uzavírají živou náladu tanecníku, profesionelních i dobrovoln(ých, kterí se klátí po podlaze. Stoly rámují místo
tance s prázdnými židlemi, které vyhlížejí jako opuštené ženy.
Steny jsou bílé. Pribili na ne americké prapory a plakáty.
Odkud se tu asi Vzaly ty poc1ivné plakáty? Reklama whisky
vedle plakátu býcích zápasu, nekonecný japonský obraz s velmi
hezkými uápisy, reklama britské národní pLljcky, program starého rímského karnevalu, ruzné chvály zubních voe!} zdravotních
nápoju nebo okružnírh cest se sníženými cenami ve zvláštních
vlacích. Svazky stuh a serpentil1 zavešené na nekterém hrebíku
náhodne pribitém vyvrcholuj í tento výstrední ráz.

*
Jest to velký bar. N e'vyhlíží zprvu jako bar prvotrídní, proto'že je tam mnoho plakátLt a serpentin a protože se tam nyní
tancí trochu lehkomyslne. Když vstoupíte, podobá se tom mezinárodním místnostem, které se nalézaj í ve velkých prístavech
a které jste videli (i když jste nikdy necestovali). Poznáte jej,
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neuot radost jest tu domovem. V míst.ech, které si radost zvolila,
bude se Parížan cítiti stejne doma jako Australan nebo Holandan,
kdyby místo a radost byly až v hloubi Siarnu.

*
Toto není »dancing« jako v Los Angeles, ani »exihibitionhcuse« jako v Port-Said nebo Ceylonu. Obývá tu Paríž. Yšichni
cizinci, kterí projíždejí
francouzským
hlavním
mestem, tam
ztráví elwilku pri coktailu - nebo pri pásce _ nebo pri krabicce cigaret.
Parížan
není paradoxní,
t.rebaže se t.ak domnívá. Ale prece
má své drobné paradoxní
zpusoby. A kde by se paradox lépe
pobavi I než zde? Celý svet se tam odráží v nekolika zvoláních
nebo ve dvou kolech valcíku více méne neslušného. Pij í se tam
naschvál nápoje, které nejsou v oblibe. Neba naschvál nejsau
v oblibe nápoje'. které se tam pijí.
Parížan tam chodí z nepriznané touhy po všech tech zemích,
kLeré ti lidé videli. Sedeti pri d v'Ou sherry s osobami, které
videly t.olik zázrakCd Jsou ostatl1!c!méne veselí než ti, kte,rí niceha nevideli a kterí neopustili Paríže. Jsou zklamáni? Velké
obzory nejsau pro každého velkými. Nenalezli tam, co hledali.
Ale my nalézámc u tech ta cestovatel CI to o cem vedí, že to zpet
ncprivczl i.

*

Tento se otevrel pred deseti lety v blízkosti nádraží SaintLazare, ktcré pretíná ulici Caumartin a ulici des Mathurirs. To
všc, jak videti, nC1'lí v Hang-Kangu.
Ale tehdy tam ješte nebyla
Pearlic. Pílo se tam mléko, jedly se rohlíky a vejce nekdy
cerstvá. Asi velmi casto. nebot jejich zbytky uvedly ve zkázu
bílé steny a jejich majitelku.
Za války najal místnast hostinský z oné ctvrtí, který si nashromáždil neco penez, a udelal z ní bar. Poskytl tam nádherný
nábytek, medené lampy, ohromná
zrcadla.
a pokrtil to vše
»B1ack-Ass-Bar«
v .nadej i, že tam priláká aviatiky a automobilisty anglickÝm titulem. Aviatikové nemeli žízei'i toho týdne
a automobilisté zustali doma - chci ríci u svých volantu.
Majitel zavrel krám a prodal nábytek nejakému spolumajiteli
biografu. Tehdy se spojili Pear1ie a Plan.tol1', jeden p,rinesl nápacF~, druhý ducha, oba svou šetrnost, a otevreli »Pearlie's bar«,
aniž by obnovili nábytek, zrcadla, malbu nebo okenní tabule,
neboi tam byla tabule rozbitá, a oni ji nechali rozbitou.
Neztratili
ani centimu. Nechali hromaditi
se:c1Jluhy. Prišlo
štestí - nové války - když bylo zakázáno podávati jídla po
deváté hodine 'vecerní. Nic nemohlo více prospeti ndcním výcepllm! Sál »Pearlie's baru« bylo neco níže než obycejné prízem~. takže se zdál býti v podzemí, tedy v úkrytu, a co delati
v úkrytu, ne-Ii premýšleti?
A o cem premýšleti, ne-Ii o pití?
A s kým píti? Ne-Ii s neocekávaným.
Utvorily se rozkošné
svazky. Také lidé, kteri provádeli vojenské sprostredkování
se
Spoj. státy, utvorili novou klientelu Pearlie's baru. Jankeeové pricházeli po deseti z hloubi svého Texasu, pili ironicky, naslouchali
roztržite ženám, které, je rychle objímaly a tancili mezi sebou,
aby se nenudili. Plrinesli banja. Zpívali z plna hrdla a dodávalí
odvahy tanecnicím a girls v lehouckých kostýmech.
Pearlie a PtantoH jsou spolecníky a nicím více. Nikdy spolu
nemluví. Shodují se co nejlépe a ctí se vzájemne. Pearlie jest
stará šedesát let nebo ctyricet. ale má hlas jakO' šedesátiletá
a je z ní cítit dýmka a alkohol. Jest to žena? Ano, vždy[ má
její tvary! ale ten hlas! Kleje stále. Tancila kdysi v kvadrile
v Moulil1'-Rouge. Má poprsí, snad srdce, a jiste ducha. Jest neštestím, že nedovede býti duchapltlOlt, aniž by vychrlila proud
nadávek.
Prc.l~ si barví vlasy na žluto?
Protože to je paruk'l.
A obléká se do zelenéhO' sametu.
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Mi prsteny, které se skoro všechny podob aj í monumentální
bráne na v)'stave r. 1900. Rida. si pokrývá živutek - již tak
pln); bezpocetn)'mi
náhrdelníky
z falešnÝch kamenCI odvážnÝch barev. Má tak na. hrudi celý arabský bazar, velmi vyzývavý.
ckda ji prekrtil na Mekku pro tu nádheru svatého mesta. Prezdívka jí zllstala.
Plantona se pokusili pro pat" ení nazývati l\lekkem,
to nemela dobrého vkusu'. nebylo to prijato.

ale protože

Planton vyhlíží jako stará tanecnice. Byl kocím. Ovšem, že
ríká. že byl nájemcem POVOZll.Má oblicej sladký jako oblicej
mladé dívky. 1\rá sni'vé modré oci, jaké slecny pripisují Alfredu
de l\1usset. Vyjadruje
se mnahem jednoclušeji než Alfred de
M usset. Jeho dvornost jest obdivuhodná. Pres to jest schopen
chytiti za krk opilce, který f'C špatne chová a vyhoditi jej na
ulici. Není znómo, má-li jaký pom~r. Pearlic jest podezírána., že
má slabost pro mladého kudrnatého boxera.
Ale mluvíme

jcn o tom ,co se deje v baru.

*
Personál

v Pear1ie's

baru má také svl'tj charakter.

Neríkám to o trech mladých osobácH, které vrzají na banja
a které jsou dosti hezké, než aby na. nich nckdo žádal zqc\povcdn03t za hru. Stejne jako tanecnice jsou dosti mladé, aby potešily zrak, a zároven dosti uva.dlé, aby nerušily celkového souladu. Serazeny na estrade, usazeny na stej ných taburetech, ponoreny do hry s nedbalou zurivosti, vyhlížejí spíše jako císlo
v cirkuse, nebot jsou svetlovlasé touž neuveritelnou
svetlou
barvou, za níž vzal týž kaderník u všech trí zodpovednost.

*
Pianista jest básníkem. Nesoudím tak podle jeho previslé kadere a rukávu od košile vyhrnut.ýeh na ohromných pažích. Jest
básníkem, vím to, protože zbožnuje mdlou hudbu. Zahraje vám
»Pozor na modré oci« nebo meditace na »Thais«, upravené pro
riano, clvestekrát za noc. Naneštestí
obecenstvo vyžaduje tvrdošíjnc kusy nejkubistictejší
od murray Pikera
a skladby jazzbando':é. Pianista trpí. A k tomu ješte musí následovati - nebo
dclati, jakoby doprovázel tri banja. N edeJáme v živote, co
bychom chteli. A na. mou veru, zatím co jeho ruce rádi, jest
patrno, jak se v jeho rozespalém 'obliceji vycerpávají predstavy
nejpomalejších
valcíkl't, vedle nichž se zdá ))Zamilovaná«, ))Sen
valcíku«, »Opojení« divoký ni.i scalptrolty.
Jmenuje se Vanche.
Jest pianistou od peti let. Matka ha nazývala svým malým Paderewským. V šestnáct; letech byl tinbalistou v Gaité Montparnasse. V osmnácti se oženil se ženou z Bobino. Udelal tu hloupost!. že ji privezl do Anglie a vyhodil ji oknem v ulici Carcliff.
Odejel rychle do Buenos-Aires,
znovu se oženil, aby zapomnel,
a brzy shodil svou novou manželku s balkonu. Hrál na velký
buben v tonkinském
tingle-tanglu;
nemusím vám ríci, že se
znovu oženil a zbavil se nové ženy t.ým/. zpClsobem. A tak dále.
Osud jej privedl do Paríže. Varován zkušenostmi se již po
deset let neoženil, už nikoho nevyhodil oknem, hraje na piano
a tloustne. Jest to básník!

*

Nepamatuji
si jméno barmana. Jmenují jej Carcassem. 1\lyslíte, že jest to jehO' pravé jméno? Jest to cernoch. Není zvykem
klásti nejakou dl'tležitost osobnosti a. jménu cernochCI. Nesmí se
zapomenouti, že Evropané vydali mi lio Il' na civilisaci tech lidí
v jejich vlasti. To nám dovoluje jistou nedbalost ve vztazích
k nim, Carcasse jest výborným barmanem.
Dobre mu sluší
k pleti bílá vesta. Má vzdy v náprsní kapse na srdci hedvábný
šátecek. V záp'estí má náramky malaehitové, celuloidové a sklenené. Jest roztomilý. Nikdy nevyrobí coktaiht, aniž by dríve
ochutnal doušek. Proc nd Tacldée, jeho l~redchudce, také ochutnával, kloktal a vrátil do sklenice nápoj takto pripravený. Tak
když prišla: smes na stul, záhadne zkalená a plná bllblin), l~e\,<:,
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delo se presnc, byl-li to manhaltan, gm martini nebo obsah plivátka. Carcasse jest lIInohem "ážnejší. Ale prece má jednu vášeií: Cjuclsch. Nelllusí jej ochutnávati.
a proto jej nemá rád
cistý. Lije jej do všeho. proto/.e pije všechno. V praVde receno
se nehodí quetsch do sherry-gobleru
a vLlbec už ne clo champpagne-cocktaílu, protože šampanské v champagne-cocktailech
má
vždy pLlvodní chut Ale alli porto-flíp,
menthe-soda,
egg-icecream se neshodují dobre s Cjuctschem. Ale prece sí hosté zvykuou nebo alespon mají dobrou vuli, si zvyknouti, nebol pricházejí odevšacl k Pe:lrlie k vuli cocktailum.
Tallecllic~ sedm, OSili, nepocítal jsem jich, které jsou prijaty,
aby udržo\'aly dobrou náladu a pohyb, se mohou tak málo po ..
kláclati za podnecovatell~y zába"y jako by se pokládal symbol
za fakt. Na -štesti pravím na štestí .- nemají nikdy casu
sesednouti se a sdelovali si p,ri pití dLt\·ernosti.
Tancí.
ejclivnejší na tom jest. že vetšina z nich nikdy ne ..
umela tancit - a nikdy se nenaucí - ale umení jest jedna vee
a nohy jiná. Jsou ostalne najaty Pearlie, aby tancily pred nebo
s hosty, lllC vícc·. A presne vzato také na 11J("kolik'vedlejších
fantasií, ale program tím nezíská; vše záleží na partneru
kterého jim urlcí osud nebo sklenice pivq., a jest samozrejmo, že
se tohle nedeje verejnlj. nebot at je to tu Jakkoli verejné, jest
to prece verejnost docela omezená.
Hlavní Jest, že tyto
zpropitné a pi tí.

slecny

vydelávají

statecne

svou

mzdu,

,

Jej ich kostýmy stací, aby roz radovaly shromáždení.
Jest tam
námorník, jehož ohromné kalhoty jsou po stranách rozstriženy.
A Lili v pi"iléhavém obleku ze zelených šupin jako siréna! Péniehe jest odcna v muselím Maud má rLtžové šaty pošité modrým
flitrem a Francise jest celá zahalena do žlutého tylu. Vidím tu
také fialo\'ou, zelenou, oranžovou barvu a na tom všem spousty
fíitru a skla. Raclu'l má pouze koupací triko, ale ple( sedmnácti
let nemLtže býti 'pletí staré dámy. Její p:rítelkync Bessie se tu
casto po veceri pohybuje v pase pres boky místo všeho obleku,
ale byl již tak opotrebován a ona tak hezky rostlá, že pan policejní prefekt ji vyzval, aby si dala zhotoviti úplnejší oblek

Poznámky
Komunisté a Masaryk. 1\Jasaryk PLlsobí komunistickému
tisku
lllnohé lámání hlavy. Jest to autorita, kterou jest nejtíže v dclnictvu poraziti, ponevadž Masarykova
práce pro delníctvo je
známa a pone'vadž nelze obratem ruky z neho uciniti reakcionáre. »H.udé Právo« pracuje v této vcci velmi obratne, prece si však
ukládá jakousi reservu, která se vLlbec nelíbí levici ve strane.
Za tuto le\'ici promluvil v »Komunistické
revtti« jakýsi Paul
Reimann, který ve clánku »Reformistické
zjevy v naší strane«
žádá 'vLtci Masarykovi
postup bezohledncjší.
Píše:
»Masaryk
mcl v predchozí dobe tu a tam malé rozpory se svou vládou,
ktcré však nebyly více než retorickým nebo literárním projevem,
nehledíme-li k prípadu Práškovu. To poskytlo »Rudému právu«
príležitost,
aby stavclo idealistického
a nezištného
presidenta
proti jeho korumpovanému
ministerskému
prdsedovi
Svólovi,
jako na p,ríklad v úvodním !clánku po presidentove reci ke studcntLlID. Nikde nebylo receno, že 1\IasarykLl'v idealismus jest pro
delnictvo práve t,ik nebezpecným, jako smer zrejmého vykorisfování agrárního
a kapitalistického,
a pristoupí-li
se nekdy
prece k polemice s jeho hledisky, deje se to uctivou formou
cistc akademické diskuse. l\1asarykLtv interview s dopisovatele!l1
»Tribuny«, v nemž Masaryk mluvil o nemcckém imperialismu,
mel se státi popudem k rozhoánému
vyporádání
se s prcsidentem. Podivn)'m ZpLI.obem ne\'enovalo »Rudé právo« tomuto
interview u tako'v~ pozornosti, poncvadž patrne lépe se mu '~odily
výroky proti Kramárovi.«

nos t

3. cervence 1924.

Dopisy
Studenti a studentky.
Pane redaktore,
poslední tri císla. »Prítomnosti«
príšla teprve pred tremi dny,
a proto jsem cel! až nyní ony ctyr) uverejnené dopisy, týkající
sr mého clánku o studentech a studentkách.
Neodpovídám na ne hned podrobn~ hlavnc proto, že se patrne
ob' :ví námitek a otázek ještc více. Dnes mi na pr. došel clánek
dra J. Fischera v »)i' árodním Osvobození«, kdež je vysloveno
nekolik pochybno~tí o studentech,
studentk{'ch a profesorech,
jak se na nc »vlastnc« dí'vám já. Ke konci slibuje dr. Fischer
podrobnejší
glosy k meritu mých clánkLt
pockám tedy, až
toho bude vic a odpovím souhrnne.
Dnes dekuj i prozatím pisatelL!l11 dopisLt za jej ich poznámky,
zvlášte pokud prinesly neco nového, a pokud mtlj clinek doplnily. Víc ocí víc vidi, a cím rLlzncjší hlediska, tím lépe
pro vec. Zvlášte zajímavý dokument je dopis J. K. o homosexualite. Takové projevy mluví nade vše a rozmnožují
podstatne materiál, jenž je vždy do nekonecna trebas žádoucí.
ZároveI1 upozornení:
Jsou ctenári "Pi-ítomnosli«,
kteri by
Vim 'velice rádi sdclifi své mínení o rLlzných tematech, jež tam
probíráte. (htGIi by to i napsat a také nekdy napíší, ale ostýchají
se poslat pro »neLllnelou« nebo »neliterárnÍ« formu. Vzpomínám
našeho ruzhovoru o této veci. N ebucle jiste vadit, pripomenete ..li
výslovne v revui, že k a ž d Ý a j a k k o I i p s a n Ý pro jev
jeV á m vít á n.
Franta Kocourek.
Zdravi srdecne

Ba š k a, 24. VI. 1924.

, Komunisté jakožto živel vládní?
Vážený

pane redaktore,

Icta Váš clánek
v 22. císle "PJ'ítomnosti«,
kde se zabýváte
otázkou, je-Ii vážne možno pocítati s komunisty jakožto clenem
'vládní majority, chtel bych Vás upozorniti na nedávný clánek
v »K61nische Volkszeitung«,
kde byl uverejnen prípis nejmenovaného politika. Tam se cituje instrukce, kterou rozesílá ústredí
strany na své zástupce ve verejných korporacích.
V instrukci
se praví:
»Každý komunistický
poslanec v parlamente musí býti toho
pamelliv, že není zákonodárcem,
který hledá dorozumcní s ostat ..
ními zákonodárci, nýbrž je agitátorem strany, který je vyslán
do neprátelského tábora, aby tam vykonal príkazy strany. Komunistický poslanec není zodpoveden pouhé masse volicstva, nýbrž
své legální nebo nelegální komunístické
stranc. Vždy musí komunisté 've svých výklacl:ech upozornovati, že proletariátu
nche
pomoci parlamentními
prostredky ... «
Pisatel prípomíná: temito zásadami popíralí komunisté ústavnc
stanovenou hlavní vlastnost poslance jakožto zástupce lidu, dále
pak možnost, nej ak svému voI1cst vu prospeti. N áslcdkem toho
"zniká Dtázka, zda kOlllunistické poslance treba bráti vážnc.
Z této ja8né situace vyplývá stejne jasný záver: dokud návrhy
kOlllunistLt v parlamentech
nesledují jedind možný cíl zákonodárné práce, je treba s nimi jednati jakožto s bezúcelnými, t. j.
odmítnouti je v každém p!rípade, a( již m~jí nejakou zákonod{lrnou hodnotu ci Ee. Je treba vždy uciniti nemožnou diskusi
o takoVých návrzích tím, že se podá návrh na prechod k dennímu
porádku, kterýžto návrh by byl prijat všemi nekomunisty. OdLI- .
vodncní mtlže býti vždy vzato z instrukce komunistické strany,
kde se praví, že žádný komunista nesmí si svým cílem delati
zákonodárnot! práci. Tím bude volicstvo, i to, o které se opírají
kOlllunisti, pouceno o nesmyslnosti tohoto druhu zastoupení.
Tolik clánek v »K61nische Volkszeitung.
V úcte oddaný
K o I í n n. Rýn
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